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ROMEINE 15:13  

Mag God, die bron van 
hoop, julle deur julle geloof 
met alle vreugde en vrede 
vervul, sodat julle hoop al 
hoe sterker kan word deur 
die krag van die Heilige 

Gees! 

 Krag en Vrede  

vir 2021  

en lekker kamp 

Oos-Kaap kamp tuis 

tydens die grendeltyd! 
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COVID 19 - 2          NASIONALE NUUSBRIEF 

DIE HERE SAL VOORSIEN 

Almanak 2021: Dagstukkies van die Gereformeerde Kerke van SA 

Skrifgedeelte: Genesis 22:1-24 

Op 100-jarige ouderdom word Abraham die pa van ‘n langverwagte kind: Isak. Deur 

die kind wil God sy verbondsbeloftes aan Abraham laat verwesenlik. Uit hom moet ‘n 

groot nasie, ontelbaar soos die sand van die see, voortkom.  Uit hom moet die 

komende Messias gebore word. 

Dan kom God na Abraham toe met ‘n gewigtige opdrag: hy moet dié seun, sy 

enigste wat hy liefhet, Isak, gaan offer.  Met dié opdrag stel God vir Abraham op die 

proef.  God het Abraham belowe dat Hy vir hom ‘n groot nageslag gaan gee.  Nou 

beproef Hy of Abraham Hom waarlik vir die belofte vertrou, selfs al kos dit die lewe 

van sy geliefde seun. 

Abraham slaag die toets -  nie deur eie krag nie, maar deur geloof (Heb. 11:17). 

Maklik kon dit definitief nie vir Abraham gewees het nie.  Hy het nie vooraf geweet 

God gaan hom uiteindelik stop om met die offer deur te gaan nie.  Hy het ook nie 

geweet God gaan ‘n plaasvervanger in Isak se plek gee nie.  Deur geloof het 

Abraham die toets deurstaan.  Gelowig het Isak se vraag na die lam vir die 

brandoffer geantwoord: God sal voorsien. 

Hóé God sal voorsien, het hy nie geweet nie.  Dát God sal voorsien, het hy geglo, selfs 

al sou dit moes gebeur deurdat God vir Isak uit die dood opwek (Heb. 11:8). En God 

het voorsien.  Met die mes in Abraham se hand het God hom gekeer om Isak te offer. 

Boonop gee God ‘n ram as offer in Isak se plek.  Weldeurdag noem Abraham die 

plek “Die HERE sal voorsien”. 

Eeue later, op dieselfde berg, is daar weer ‘n offer gebring.  God die Vader gee sy 

eniggebore Seun, wat Hy liefhet - Jesus Christus - 

as ‘n offer vir ons.  Vir Hom was daar geen 

plaasvervanger nie.  Hý is die Plaasvervanger. Hy 

is die Lam van God wat die sonde van die wêreld 

wegneem (Joh. 1:29). Waarlik: God het voorsien, 

en Hy sal voorsien. 

Deur swaarkry heen stel God sy gelowige kinders 

op die proef. Hy louter ons geloof. Hou jy vas aan 

sy beloftes, met die wete dat Hy sal voorsien? Glo 

jy dat Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, 

maar Hom vir ons almal oorgegee het, ook álles genadiglik saam met Hom aan ons 

sal skenk (Rom. 8:32)? Hou vas aan God se beloftes, totdat Hy kom. Hy sál voorsien. 
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BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 

Ek glo en vertrou dat julle ŉ baie Geseënde Kerstyd gehad het. Baie voorspoedige 2021 vir julle almal.  

Hierdie is ŉ moeilike skrywe met die covid 19 pandemie oor ons koppe. Dit veroorsaak minder kamp 

wat die persoonlike interaksie sleg negatief maak. Gelukkig is ons SAWANANTE wat die erns van die 

saak besef. Op ŉ stadium het iemand op sosiale media kwyt geraak dat dit net ŉ foefie is, maar 

vriende, hierdie tweede vlaag is regtig nie ŉ grap nie. Dit is hartseer om te noem dat ons, SAWA, reeds 

ŉ paar lede aan die dood afgestaan het. Vriende, bly asb. veilig. Dra maar die ou maskertjie al is dit 

ook hoe ongemaklik. 

Die beplande oop NUB in Februarie gaan ook in die slag bly weens die pandemie. Ons beplan ŉ 

“zoom” NUB wat in ŉ mate ŉ beter “bywoning” kan verseker. Dit staan enige lid vry om dan in te 

skakel wat moontlik nie sou kon kamp nie. Verdere inligting sal versprei word. 

Moontlik het van julle al gehoor van “ KOM DROOM SAAM “. Ons is tans besig om SAWA te vernuwe. ŉ 

Hele paar aksies is op die tafel. Die Grondwet, Admin reëls, riglyne ens. word aan gewerk om SAWA in 

ŉ nuwe rigting te stuur. Ons is oop vir enige positiewe kommentaar met die “KOM DROOM SAAM” 

aksie. Stuur gerus jou insette na die Streeks-, Gebiedsbesture of direk aan NUB. 

Op die SAWA front gaan dit goed. Ons bly darem in kontak met die meeste van julle al is dit per 

“zoom”. Ek wil graag baie geluk sê aan almal wat met afgelope Kongres toekennings of trofees 

gewen het. ŉ Spesiale gelukwense aan Wynand Theron, SAWANANT van die jaar, en aan Juliana 

Knoetze as SAWA-vrou van die jaar. Ons kon ongelukkig nie die fisiese toekennings oorhandig nie. Die 

plan is om dit per latere geleentheid te oorhandig. 

Veroorloof my om ŉ bietjie uit te wei i.v.m. die verhoging van die R50 ledegeld. Met die 2019 

begroting het ons besluit om nie ledegeld vir daardie jaar te verhoog nie. Min het ons geweet van 

Covid wat ons lelik onkant gevang het. Met die 2020 begroting moes ons drastiese inperkings doen. 

Alle reiskostes, geen personeel verhoging, geen Kongresbystand ( wat toe per “zoom” gehou was ) 

ens. moes ge-implimenteer word. Ons het gehoop op ŉ geslaagde Presidente inkomste wat die 

begroting kon help klop het, maar toe werk dit ongelukkig nie so nie. Ons vra mooi omverskoning vir 

die drastiese verhoging. ( Tong in die kies, R4.20 

per maand of minder as ŉ lekker uiteet ? ) 

Ons is tans besig om met die motor groep 

Hyundai onderhandelinge te voer om SAWA te 

registreer as ŉ vloot eienaar. Dit beteken dat 

enige lid wat ŉ nuwe Hyundai wil koop ŉ 

aansienlike afslag sal kry en die SAWA kas kry 

ook ŉ gedeelte. Ongelukkig sal dit sover beperk 

wees tot een handelaar in Centurion, Pretoria. 

Enige lid, waar ookal, kan na die handelaar in 

sy/haar area gaan en die ooreenkoms sal nog 

steeds gedoen kan word. Ons wag net vir die 

finale dokumentasie voordat ons dit aan julle 

sal bekend maak. 

SAWA groete en bly veilig 

Andre Knoetze, Nasionale Voorsitter 
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BOODSKAP VAN SAWA PRESIDENT 
 

Die jaar 2021 het so stil, stil aangebreek.  Ons het 2020 uitgegaan en gehoop ons kan die  Covid

-19 virus ook vaarwel toeroep.  Dit het egter nie gebeur nie en is nou meer as tevore ŉ realiteit 

waarmee ons moet rekening hou. 

Ons lede word nie gespaar nie en beleef op verskeie terreine en op verskillende maniere 

uitdagings. 

Die gereelde saamkuier met mede kampeerders is een van ons aktiwiteite wat moontlik is die 

nabye toekoms weer onder die soeklig gaan kom. 

Indien hierdie situasie ons verder kan inperk bestaan daar ŉ moontlikheid dat ons gebruiklike  

Nasionale saamtrekke soos die Presidente nie kan plaasvind nie.  Dit sal dan beteken dat dit vir 

twee jaar onmoontlik was om die heerlike atmosfeer en gesellige saamkuier te beleef. 

Ek hoop ek is verkeerd en sien met verwagting uit na hierdie geleentheid. 

Ek wil graag die streke bedank wat so gereeld terugvoer rakende hulle senior burgers aan my 

deurstuur.  

In hierdie tye is dit uiters belangrik dat inligting gedeel word.  Sovêr moontlik probeer ek kontak 

behou met die seniors maar aangesien saamtrekke beperk word is streekbesoeke ook 

onmoontlik.  Ek doen dus ŉ beroep op Streekbesture om hulle seniors se aktiwiteite, lief en leed 

met ons te deel. 

Ek wil graag die lede en streke gelukwens wat tydens die 2020 Kongres met ŉ toekenning of 

trofee vereer is.  Dit is werklik ŉ voorreg om as voorsitter van die Toekennings komitee hierdie 

prestasies met u te deel. 

Teen die tyd dat u hierdie berig lees het elke lid 

reeds kennis geneem van “Kom ons droom” 

soos tydens die November NUB aanvaar.  Stuur 

dus u insette na u Streekbestuur, Gebied en 

NUB.  Saam bou ons aan ŉ beter SAWA vir die 

wat na ons kom. 

Namens myself en Kittie wil ons elke lid sterkte 

toewens vir 2021.  Mag ons spoedig weer 

normaal funksioneer. 

Kom ons maak in 2021 ons organisasie weer 

“My SAWA”. 

 
Opregte Groete 

Jurie en Kittie Dreyer 
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TROFEES 2020 
STREEK MEESTE LEDE GEWERF Oos-Kaap   

LID MEESTE LEDE GEWERF 

Barend van der 
Merwe Mooifontein 

BESTE % GROEI Bronberg   

BESTE NUUSBRIEF Vaalrivier Louise van Zyl 
NUUSBRIEF (EERVOLLE VERMELD-

ING ) Suikerbosrand Margaret Randall 

  NOVS Arend Pretorius 

BESTE NUUSBRIEFVORDERING Rietvallei Magda Britz 
NUUSBRIEFVORDERING ( EERVOLLE 

VERMELDING ) Suidwes-Kaap Johan van den Heever 

BESTE STREEKNUUSBRIEFBYDRAE Vaalrivier 
Francois Pretorius 
(Postuum)  

WEBWERF-BYDRAE   Rietvallei Magda Britz 
STREEKSBYDRAE TOT WEBWERF 

(EERVOLLE VERMELDING)  SWK Petrus Theron 

  Weskus Erna Venter 
GEBIEDBYDRAE TOT WEBWERF 

(EERVOLLE VERMELDING)  SWK Petrus Theron 

SAWANANT VAN DIE JAAR   Wynand Theron 

SAWAVROU VAN DIE JAAR   Juliana Knoetze 

Roelf & Antionet Strydom ontvang 
Bronberg se trofee vir Beste % groei 

Magda Britz ontvang die trofee vir Webwerf 

Bydrae en Nuusbrief met beste vordering 



6 

 

COVID 19 - 2          NASIONALE NUUSBRIEF 

 NASIONALE MERIETE TOEKENNINGS 25 JAAR 
      
Rina Barnard Goudrif   
Jan & Kotie Nel Goudrif   
Frans & Louisa Cronje Helderberg   
Andre & Magriet Baker Kiepersol   
Chris & Tiana Bornman Luiperds   
Martiens & Sienie Koekemoer Klein Karoo   
Awie & Madelene du Toit NOVS   
Gert & Lucy Scheepers Oos-Kaap   
Bennie & Annatjie Human Strelitzia   
Cookie Taljaard Suikerbosrand   
Rassie & Erika van der Merwe Vaalrivier   
Carl & Riana Combrink Wapadrand   
Naude & Marie van Heerden Wapadrand   

      

  

NASIONALE MERIETE TOEKENNINGS   
      
Marlize Gray NOVS   
Rita Hattingh NOVS   
Reney Connoway Vaalrivier   
Susan Connoway Vaalrivier   
Francois Pretorius (Postuum) Vaalrivier   
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NASIONALE ERE HOËRGRAAD TOEKENNINGS 
    
Andre Swanepoel Helderberg 
    

ERE LIDMAATSKAP   
    
Rina Barnard Goudrif 
Matiens & Betsie Joubert Kiepersol 
Willem & Elsie Broxham Luiperds 
Barend & Lenie Swanepoel Oos-Kaap 
Denzil & Fransie Strydom Strelitzia 
    

PRESIDENTS DAS   
    
Coen van der Merwe Oranje 
Christo Snyman Albatros 

 

Gebied Ere Hoër graad  Tjaart 

Klaassen (Rietvallei) 

Erelid toekenning vir Betsie en Martiens 

Joubert van Kiepersol 
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Braaibroodjies is draaibroodjies 
 

Danny le Roux is ’n groot sterk man met vele talente. Hy het onder andere ’n papegaai 

boerdery, verskeie tipes hoenders en besondere seewater visse wat hy in verskeie groot see 

tenke aanhou. Sy mariene tenke is spesiaal vir hom en hy is baie kundig in die biologie rondom 

die watergehalte en sy visse. Hy is baie trots op sy vistenke, sy voëls en sy hoenders. 

By ’n kamp is Danny ook trots oor sy hout vure en sy braai vernuf. Vroeg al in sy tyd by Suidwes

-Kaap het hy egter sy swakheid gewys - hy sukkel om ’n goeie braaibroodjie te bemeester.  

Hy het toe probeer om vir Rozél Goslett ’n braaibroodjie te rooster en dit totaal verbrand. Haar 

vertroue in Danny as braaibroodjie meester was daarmee heen. 

Oor tyd het sy vriende Danny se probleem agtergekom en dit begin uitbuit. Danny se aandag 

word maklik afgelei as hy braai... 

Asof dit beplan was ... Die Burger publiseer op Woensdag 14 Oktober in die week voor die 

Kardoesie kamp ’n artikel oor braaibroodjies in die Versnit bylaag getiteld: Braaibroodjie-

beraad. Erida du Toit deel van haar resepte en Jan Braai word aangehaal. Daar word selfs 

stapsgewys verduidelik hoe om die perfekte braaibroodjie te maak. 

Die strik word gestel... Dele van die artikel word onder die vriende gesirkuleer op WhatsApp. 

“Wie kan so ’n lekker broodjie braai?” Rozél spring self die aand in en neem foto’s van haar 

braaibroodjie wat stapsgewys gebraai word. Aan die einde selfs ’n foto wat die kaas wys wat 

lang drade trek as die snye oopgemaak word. 

Die strik word afgetrap... Ons kry ’n boodskap van Danny: “Ok Rozél, die naweek braai ek 

broodjies.” Die reaksie van die vriende is amper onmiddellik. Niël Goslett vra vir Petrus Theron 

om sy kamera en lense reg te kry. Petrus lag kliphard op WhatsApp. Rozél stuur ’n gesiggie van 

’n apie wat sy oë toedruk... As hy hierdie keer weer verbrou... 

Vrydagaand by Kardoese is die braai heel aangenaam. Elke gesin braai wat hy wil en Niël braai 

vir Rozél twee braaibroodjies. Dit is ’n nuwe tipe voor afgesnyde braaibroodjie waarvan jy net 

die vulsel moet insit. Buite smeer jy ’n bietjie botter. Dit kom perfek uit. “Sien jy Danny, so word 

’n behoorlike braaibroodjie gebraai. Jy moet dit net gereeld draai” spot Rozél vir Danny. “Ja, ja – 

môreaand wys ek vir julle hoe dit eintlik gedoen word. Bring sommer almal julle braaibroodjies” 

is Danny se reaksie aan almal wat rondom hulle kamp. Niël en Petrus loer vir mekaar en weet 

sommer – hier kom sports... 

Saterdagaand... Danny het self gesorg vir die hout – baie hout. Niël en Petrus steek die vuur 

aan. Soos gewoonlik gooi Niël ’n klomp charcoal ook by – vir die hitte. Die braaivleis raak so 

stuk-stuk gaar. Petrus help selfs vir Paul en Adel Rosenbrock om ’n mooi brood in hul braai-

varkie te maak. Die kom pragtig uit. 

 

Vervolg op Bladsy 9  
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Vervolg van Braaibroodjies is draaibroodjies 

 
Braaibroodjies... Na al die vleis gaar sê Danny: “Yes yes, bring daai broodjies laat ek vir julle wys 

hoe dit gedoen word.” Rozél gee vir hom vyf toebroodjies – twee van die nuwe braaibroodjies en 

nog drie witbrood toebroodjies. Janine Theron gee vir Danny twee bruin toebroodjies. 

Danny plaas al die toebroodjies in ’n toeknyp rooster op ’n matige vuur wat hy self uitgekrap het. 

Trots begin hy dit draai-draai braai. Volle konsentrasie op die broodjies. 

Die plan kom in werking... Terwyl Danny so besig is, begin ons die plan in werking stel om Danny 

se aandag op ’n ander plek te kry. Ons weet sy seun Dane het vriende oor vir ’n kuier tydens die 

kamp. Hulle het die huis vir hulself. Daar was reeds gespot dat hulle van die hoenders gaan skiet 

vir ’n braai en Danny het vir Dane die dood voor die oë gesweer as daar iets verkeerd sou gaan 

by die huis. Niël spot dat die seuns in die vistenk gaan swem – dit kry net ’n skewe reaksie van: 

“Hulle sal dit nie waag nie”. Petrus bel skelm vir Paul Steyn (ja die einste stoutgat Paul Steyn) en 

vra hom om vir Danny so oor 4-minute te bel en sy aandag af te lei. Paul se begrip oor die saak is 

onmiddellik. 

Danny draai die broodjies gereeld om – te gereeld. Vier minute later lui sy selfoon – dit is Paul 

Steyn. “Hallo my ou vriend hoe gaan dit met jou!?” Danny is bly om weer van Paul te hoor. Paul 

trek weg en vra Danny ’n paar moeilike vrae. Danny draai weg van die vuur om te probeer kon-

sentreer op die oproep. Terselfdertyd druk Niël sy selfoon voor Danny se oë vir ongeveer twee 

sekondes. Dit is ’n foto van ’n kind wat in ’n groot vistenk swem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandag nie by die braaibroodjies... Danny se onmiddellike reaksie is om die selfoon vir Petrus te 

gee – “Vat hier”. “Wys weer vir my daai foto”... Niël wys weer vinnig die foto – nie vinnig genoeg 

vir Danny om enige detail te sien nie. Die arme man is totaal deurmekaar. Die kinders swem in sy 

vistenk! Paul is nog besig om met hom te praat! Dinge raak skielik te veel... Braaibroodjies ver-

gete... Sy aandag is nou verskeur tussen Paul se oproep en die foto van die iemand wat in sy 

vistenk swem. “Nee man, wat gaan nou aan!?” Hy probeer weer met Paul praat – rus na die vuur 

gedraai. “Nee, dit gaan goed...!”. “Wie sê wat se hoek?” Paul se vrae het die gewenste uitwerking. 

Danny se aandag is totaal weg van die broodjies.      Vervolg op Bladsy 10 

Die foto wat ons 

vir Danny gewys 

het van die 

vistenk  
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Vervolg van Braaibroodjies is draaibroodjies 
 

Hy probeer weer sin maak van die foto – dit kan nie sy tenk wees nie, maar die mannetjie in die 

tenk lyk bekend. “Tussendeur die gesprek met Paul – “Waar kry jy die foto?”. Niël antwoord – 

“Dane het vir my gestuur.” “Nee man, kannie wees nie... Wys weer...” Niël wys weer vinnig. Dit is 

net lank genoeg vir Danny om te sien dat dit nie sy vistenk is nie. Die verligting is duidelik op sy 

gesig soos hy verder met Paul praat. Paul hoor die deurmekaarspul aan die kant en begin lag. 

Petrus en Niël is ook besig om hulle te skeur van die lag. Paul sê groete en lui af... 

Dit vat ’n rukkie vir Danny om tot verhaal te kom. Die braaibroodjies!  

Draaibroodjies... Hy swaai om en begin dadelik draai. Baie vinniger as wat nodig is. Te laat – die 

bruinbrood is swart gebrand aan die eenkant. Die ander brood is alles ’n grensgeval – amper 

verbrand. Nou draai hy so vinnig dat daar nie enige verdere kleur by die broodjies kom nie. 

Rozél en Janine wil nie gebrande brood hê nie, so hy haal eerder die rooster van die vuur af.  

Petrus en Janine se bruinbrood is verbrand. Rozél se witbrood is ’n grensgeval – aan die een 

kant. Die ander kant nog wit, maar tog bros. Hy sit Rozél se brood in haar houer met die 

mooiste kante na bo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vroue was wel nie deel van die strik vir Danny nie, maar het net so lekker saam gelag. 

Danny, ons moet weer so maak. Jy moet tog vir ons wys hoe om die perfekte braaibroodjie te 

maak.  

Onthou net – braaibroodjies is draaibroodjies – gereeld. 

 

Geskryf deur Niël Goslett 

Rozél se 

broodjies 
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OOS-KAAP SE TUISKAMP TYDENS DIE GRENDELTYD 

Neem kennis van die sirkel en snor wat 

aan die dakkie gespeld is 
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STREEK VAALRIVIER 
KAMPNAWEEK TE BLOEKOMPOORT 
30 & 31 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2020 

 

Streek Vaalrivier het die einde van Oktober 2020 ‘n 

saamtrek te Bloekompoort gereël.  Richard en Chris-

ta Chapman was die kampkommandante.  Richard 

het vir ‘n groot verrassing gesorg toe hy Pastoor Isra-

el Dibate, ‘n prediker van die Metodistekerk te Hei-

delberg,  genooi het om die erediens waar te neem.   

 

Israel, soos hy dadelik deur almal aange-neem is, 

het baie harte gesteel.  Hy en sy gesin het eers 

ontbyt saam met ons geniet en daarna het hy die 

erediens gelei. 

 

Israel se boodskap was so besonders dat ons, op die 

pas afgelope saamtrek so tussen gesprekke deur, 

weer gepraat het oor die indruk wat sy woorde op 

ons gemaak het.   

 

Ek wil julle graag bietjie meer oor Pastoor Israel vertel:   

Israel Dibate is ‘n prediker van die Metodistekerk, Suidoosrandgebied, gestasioneer te Hei-

delberg, Gauteng. Hy is reeds 10 jaar in die bediening.  Vir 5 jaar het hy die amp as jeugpas-

toor beklee en was aktief betrokke by die ondersteuning van plaaslike skole met die opstel 

van programme om die jeug se morele waardes te versterk. 

Israel is tans die leier van ‘n groep jongmense (ULA Agriculture Co-operative) wie se hoof-

doel dit is om kosproduksie te verseker en 

werksgeleenthede te skep aan die ge-

meen-skappe rondom Heidelberg deur 

middel van intense landbou- en akwakul-

turele bedrywighede.  (Akwakultuur is die 

bedryf om met vis te boer of te teel en 

word lank reeds in Suid-Afrika beoefen.  

Visspesies soos forel, baber en karp word 

geteel om ‘n ekstra bron van voedsel te 

verskaf). 

Louise van Zyl 

Vaalrivier 
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VAALRIVIER WORD 40!! 
Op 22 November 2020 het Streek Vaalrivier hul 40ste verjaardag 

gevier.  Daar word besluit om gedurende die naweek van 27 tot 

29 November by Koppisol hierdie geleentheid behoorlik te vier.  En 

so was dit ook gewees!! 

Na ‘n baie gesellige aand van pret en plesi-

er, het die aand tot ‘n einde gekom.  Nie-

mand wou eintlik woonwa toe gaan nie, 

maar dalk het die bene en voete begin pla 

en het een-een begin oppak.  Die aand 

was ‘n groot sukses en die harde werk daar-

aan verbonde, was die moeite werd.  Baie 

dankie aan almal wat deel van hierdie 

suksesverhaal was.  

Streek Vaalrivier Bestuur  
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STREEK BRONBERG WORD 10 
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Jacobus en die Hanskakie 

   Geskryf deur Jan G. van Heerden 

"Hensop!" sê Jacobus en tree vinnig vanuit sy skuilplek agter die rots te voorskyn. Die donker loop van 

sy Mauser is dreigend op die man langs die vuurtjie se bors gerig. 

Verskrik spring die kêrel regop, maar het darem die teenwoordigheid van gees om sy hande omhoog 

te hou. 

Jacobus stap versigtig nader en maak seker dat hy die man deeglik onder skoot hou. Hy kyk oral rond, 

maar sien nêrens 'n wapen nie. Op sy beurt hou die man weer vir Jacobus in die oog. 

"Waar is jou geweer?" wil Jacobus weet. 

"Ek het nie een nie." Die man is nou oor sy aanvanklike skrik. "Kan ek maar my hande laat sak?" 

Jacobus oorweeg die versoek. "Ja, maar moet niks snaaks probeer nie!" antwoord hy dan. 

Die man laat sy hande sak en gaan weer versigtig op die houtstomp langs sy vuurtjie sit. "Waarom so 

agterdogtig,  neef?" wil hy weet. "Jy kan mos sien ek is 'n Boer soos jy." 

"Dis juis die ding," antwoord Jacobus vinnig. "Ek het jou eers deeglik vanuit die donkerte dopgehou. Op 

die oog af lyk jy net soos 'n Boer, maar daar is tog dinge wat my hinder. Ek kan nie mooi my vinger 

daarop lê nie, maar jy gee my die indruk dat jy eintlik soos 'n Boer probeer lyk, maar nie regtig een is 

nie." 

Die man lag saggies. "Wat is dit wat my verraai?" 

"Dan erken jy dit, hanskakie!" Jacobus is dadelik driftig en die geweerloop is meteens weer dreigend 

op die man se bors gerig. 

"Ek is nie 'n hanskakie nie!" sê die man vinnig terwyl sy hande asof vanself die lug ingaan. 

"Wel, jy is beslis nie 'n Boer nie!" sê Jacobus en beweeg nader om die man deeglik in die flikkerende 

vuurlig te beskou. 

"Jou klere lyk soos ons s'n, maar tog ook nie. Te nuut. En te netjies. Jy is duidelik nog nie lank daarmee 

in die veld nie. Tog is ons hier ver van die naaste mense af en jy het nie te perd tot hier gekom nie, ek 

het hom gesoek en nie gekry nie. En jy praat Afrikaans, maar tog ook nie. Jy spreek jou woorde 

vreemd uit, en daar is ook vreemde woorde tussenin. Nee, jy is beslis nie 'n boer nie! Wie is jy? Vir wie 

spioeneer jy?" 

Die man bly byna te lank stil. Dan kom hy tot 'n besluit: 

"Kom sit daar op die stomp Jacobus, ons het baie om oor te gesels, maar eers moet ons eet." Die man 

beduie na sy rugsak wat langs 'n stomp naby die vuur lê. "Ek het wors en vleis gebring om te braai, en 

vars brood en kaas om daarby te eet. Daar is ook 'n flessie brandewyn om bietjie die koue uit die lede-

mate te help dryf." 

Verbaas kyk Jacobus hom aan. "Hoe ken jy my naam?" 

 Vervolg op bl 17 
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Jacobus en die Hanskakie...Vervolg   

""Ek is Jac Vermeulen, jou agter, agter, agterkleinseun. Ek het in tyd uit die toekoms gereis om met jou te 

kom praat." 

"Wat?" Onbegrip is duidelik op Jacobus se gesig te lees. 

"Ek kom van die jaar 2047. Ek het byna eenhonderd en vyftig jaar in tyd teruggereis om nou hier in die 

winter van die jaar 1900 by jou op die koppie te kom sit en vleis braai. En ek is jou kleinseun se kleinseun." 

"Maar jy is dan ouer as ek!" Jacobus is nog nie mooi seker wat die Jac-kêrel met sy "reis in tyd" bedoel nie, 

maar met die kleinseun-storie gaan die man hom beslis nie vang nie! 

Jac sug. "Ek het verwag dat jy my nie sommer so gaan glo nie, daarom het ek 'n paar artikels uit die 

toekoms met my saamgebring om jou te oortuig. As jy my sal toelaat, sal ek dit daar uit my rugsak haal 

om vir jou te wys." 

'n Halfuur later begin Jac om vleis te braai terwyl Jacobus steeds vol verwondering sy ontdekkingsreis 

deur die artikels uit die toekoms voortsit. Hy waardeer die tonteldoos wat elke keer 'n vlammetjie maak 

wanneer jy die knoppie druk, en die armhorlosie wat nie opgewen hoef te word nie, die dik boek met 

die kleurprente van die toekomswêreld daarin, en die ding wat Jac 'n sakrekenaar noem en waarmee jy 

vinnig somme kan maak. Die artikel wat hom egter gevange hou, is die verkyker waarmee mens in die 

nag kan sien. 

Van al die wonderlikhede uit die toekoms is dit die een wat vir hom die meeste waarde inhou. Dink net 

hoe hy deur die Engelse se linies kan glip as hy hierdie verkyker het! Wat 'n waardevolle verkenner en 

boodskapper sal hy nie vir generaal De Wet kan wees nie! Miskien sal De Wet nog, met Jacobus hulp 

natuurlik, die oorlog in die Boere se guns kan swaai! 

"Jac, hoe lank nog voor die oorlog verby is?" 

"Seker nog so nege of tien maande. Die vrede word op 31 Mei 1901 gesluit." 

Nadat Jacobus hierdie stukkie inligting verwerk het, vra hy die belangrike vraag, "Wie gaan wen?" 

"Die Engelse." 

Jacobus knik sy kop. Die skrif is al lankal aan die muur, maar hy het tòg gehoop. 

Jac het Jacobus se reaksie gesien. "Moenie sleg voel nie, nog nooit in die moderne geskiedenis het so 'n 

klein handjievol vegters vir so lank teen so 'n groot oormag staande gebly nie. Die wêreld sal nog lank 

oor die dapperheid en vegtersvernuf van die Boere bly praat. Generaal De Wet sal altyd onthou word as 

een van die grootste taktikusse van alle tye." 

Vir 'n lang tyd hierna is dit slegs die geknetter van die vuur wat die naggeluide onderbreek. 

Later, toe Jac klaar geëet het, en Jacobus vir hom nog 'n stukkie wors vat, vra Jacobus: "Waarom is jy 

hier?" 

Jac skink eers weer vir hulle elkeen 'n bietjie brandewyn in voordat hy antwoord: 

"Ek het mos gesê ek is een van jou nasate. Ek is hier om jou namens my pa en al sy nasate 'n groot guns 

te vra." 
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Jacobus en die Hanskakie...Vervolg 

"Watse guns?" 

Jy gaan met Susara Human trou. Ons wil hê dat jy met haar suster, Willemien moet trou." 

Jacobus stik byna in sy laaste happie wors. "Wat! Gaan ek met Susara trou! Maar sy wil dan niks met my 

te doen hê nie!" 

"Toe jy haar laas gesien het, wou sal dalk niks met jou te doen gehad het nie, maar dinge het verander. 

Julle het intussen albei ouer en meer volwasse geword, en die oorlog het ook sy merk op haar gelaat. Sy 

soek nou ander, meer realistiese eienskappe in haar toekomstige man. Wanneer jy Susara nou weer sien, 

gaan jy haar voete onder haar uitslaan. Maar ons wil hê dat jy asseblief met Willemien moet trou." 

Die vuurtjie knetter rustig terwyl Jacobus hierdie brokkie inligting oor 'n teug brandewyn verwerk. 

"En hoekom wil julle hê dat ek met Willemien moet trou? Sy is nou wel slimmer, maar gladnie so mooi nie 

Inteendeel, sy is soos 'n plank gebou en is waarskynlik net so vol splinters ook. En haar tong is te skerp na 

my smaak." 

Jac lag. "Ja, maar sy gaan die regte plaas erf." 

"Wat bedoel jy daarmee?" wil Jacobus verbaas weet. 

Jac neem eers 'n groot teug van die brandewyn voordat hy verduidelik. 

"Teen die einde van die oorlog gaan die twee susters se pa en broers almal dood wees. Sommige gaan 

of het reeds die lewe op die slagveld gelaat, een is aan longontsteking oorlede en een het van sy perd 

afgeval. Dus gaan die twee dogters die plaas erf. Hul ma gaan die plaas in twee verdeel en aan elke 

dogter 'n helfte gee. Albei dele gaan aan die rivier grens, maar Susara kry die deel met die vrugbare ge-

lyk grond, terwyl Willemien die deel kry met die rante en die berg daarop. Wie ookal met Susara trou, 

gaan 'n suksesvolle en ryk saaiboer word, terwyl Willemien se man en nasate vir die eerste honderd jaar 

of wat maar ietwat van 'n sukkelbestaan daar tussen die rante gaan voer." 

"Nou vir wat wil julle dan hê dat ek met haar moet trou?" val Jacobus vir Jac in die rede. 

"Want in 2022 word chromidium in Willemien se droë rante ontdek," antwoord Jac, "en daarmee word 

Willemien se nasate van die rykste mense in die wêreld!" 

"Chromidium, wat's dit?" wil Jacobus weet. 

"Chromidium is 'n mineraal wat gebruik word vir die opwek van goedkoop elektrisiteit. Dit het die byvoor-

deel dat daar géén onwelkome afval is wat verwerk moet word, of teen groot onkostes of gevaar van 

ontslae geraak moet word, soos in die geval van kernkrag-brandstof nie. Dit is met ander woorde die 

oplossing vir die wêreld se energieprobleem!" 

Jac sien dat Jacobus nie verstaan nie en vervolg haastig: "Al wat jy eintlik moet weet, is dat chromidium 

in die toekoms baie belangrik gaan wees, dat dit vir die persoon wat dit besit miljoene der miljoene in die 

sak gaan bring, en dat die grootste neerslag in die wêreld op Willemien se plaas is. Willemien se nasate 

gaan dus baie, baie ryk word. En dis hoekom jy met haar moet trou!" 

"Ek sien," sê Jacobus na 'n paar oomblikke en haal sy pyp uit sy sak. Jac teug weer diep aan die 

brandewyn terwyl Jacobus sy pyp stop en aansteek. 
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Jacobus en die Hanskakie...Vervolg 

Hierna sit hulle lank in stilte daar langs die vuur op die koppie. 

Later bied Jac aan om wag te hou sodat Jacobus kan slaap, en Jacobus aanvaar die aanbod met 

dank. 

Toe Jacobus wakker word, is daar geen teken van Jac nie. Ook nie van die verkyker nie, waaroor Jaco-

bus baie spyt is. Jac het darem die oorskietkos vir hom gelos. Jacobus maak dus vir hom ontbyt, pak al sy 

goed in die saalsakke en saal sy perd op. Toe hy wegry, skyn die eerste strale van die son reeds op die 

kruin van die koppie. Vir Jacobus voel dit asof die klippe die rosige lig tot in sy hart weerkaats. 

"Sy is myne!" weergalm dit in Jacobus se borskas. Hy glimlag as hy haar ondeunde glimlag en die duikie in 

die linkerwang voor sy geestesoog optower. Die bloed bruis deur sy jong are wanneer die dagdroom ook 

haar kurwes insluit. 

"En saam met haar kry ek 'n plaas - 'n plaas aan die rivier met vrugbare landbougrond!" 

"Waarom met Willemien trou nét sodat my agter, agterkleinkinders in weelde kan leef, terwyl ek in elk 

geval vir Susara lief is. Nee wat, jammer vir jou moeite Jac, maar ek gaan met Susara trou!" dink Jacobus 

en spoor sy perd aan. 

 

 12 Januarie 2021  

SAWA, DIE KORONA VIRUS EN DIE NASIONALE INPERKINGS – BESLUIT OOR SAAMTREKKE onder 

aangepaste Vlak 3 inperking aangekondig op 11 Januarie 2021  

Ons vorige skrywes rondom die inperking en die SAWA se besluit oor saamtrekke het betrekking.  

Die NUB het op 12 Januarie die volgende voorstel aanvaar vir verspreiding aan streke:  

SAWA neem kennis van die aankondiging van President Ramaphosa op 11 Januarie 2021. Hiervolgens is 

ons siening dat lede steeds as individue mag kamp. Ons amptelike saamtrekke is ’n sosiale geleentheid 

en word nie onder die huidige Vlak 3 inperking toegelaat nie. Streke word aangemoedig om die nasion-

ale inperking te gehoorsaam. Ons lede se gesondheid is vir ons prioriteit.  

SAWA groete,  

André Knoetze  

Nasionale Voorsitter  



20 

 

COVID 19 - 2          NASIONALE NUUSBRIEF 

Die Sawanant word uitgegee deur die SA Woonwa-Assossiasie. Plasing van berigte, artikels of enige ander bydraes of ad-

vertensies impliseer nie dat dit noodwendig die standpunt van SAWA is nie. Kommentaar en ander redaksionele artikels word 

deur die redaktrise verantwoord. 

 

REDAKSIE 

 

Hallo Sawanante 

Soos ek vir julle laat weet het, is hierdie my laaste Sawanant.  Ek is 

nog nie seker wie gaan die pos oorvat by my nie. 

My gebed vir elke Sawanant is geluk, vrede, liefde en in hierdie 

moeilike tyd, gesondheid.  Wanneer tye moeilik raak vir jou, draai 

jou gesig na God vir antwoorde! Mag elkeen van julle ‘n voorspo-

edige en geseënde 2021 beleef. 

SAWA Groete    Marianne 

Job 28:28 “Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig.” 

NASIONALE DAGBESTUUR 
VOORSITTER ONDERVOORSITTER                                                       PRESIDENT 

 Andre Knoetze  Niel Goslett  Jurie Dreyer 

 andrepro@lantic.net                                                    nielgoslett@gmail.com  jdreyer@absamail.co.za                                     

 082 882 8102  083 305 7366  082 776 0128 

SEKRETARIS                                                             PENNINGMEESTER WEBBLAD REDAKTRISE 

 Willie Bronkhorst  Chris Joubert  Ilze Kleynhans 

 willempieter.bronkhorst@gmail.com.   chrisjou@absa.co.za  SawaSacaSa@gmail.com 

 082 802 6959  082 464 3692  083 787 0930 
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 Rudi Kleynhans Administratiewe beampte  Marianne Erasmus 
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Neem asb kennis dat my posadres verander het na my huisadres!  Stuur asb julle pos 

na Middelbultstraat 25, Secunda, 2302. Dankie Marianne erasmus 
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