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PRESIDENTE 2017 

Ons spel SAWA uit tydens die kermis.  Was jy deel 

daarvan?  Rudi Kleynhans het die foto geneem ter-

wyl sy dogter Lizane die helikopter gevlieg het. 

In hierdie uitgawe….. 

 Jakaranda se 100+ 

 Klein Karoo se 100+ 

 Gebiedsaamtrek Klein Karoo 

 34 Jaar se Presidente 

 Gebiedsaamtrek Oos-Transvaal 

 Rietvallei besoek Pretoria FM 
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God eis liefde 

Skrifgedeelte: Matteus 22:34-40 

Liefde is die beste van alle gawes, sê die Gees in 1 Korinthiërs 13:1. Liefde is 

die begrip wat meesal die slegste verstaan. God se wet eis liefde. Die hele 

Tien Gebooie sê dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. 

Wat is liefde? ‘n Kort verklarende vertaling van Johannes 3:16 behoort dit te 

verduidelik: “So ‘n hoë waarde het God aan die wêreld (wat eintlik niks werd 

is nie) toegeken, dat Hy sy eniggebore Seun daarvoor opgeoffer het.” 

In ons situasie draai ons dit om. Ons ag ons persoonlik as die waardevolste 

van alles in die lewe. Ons sorg goed vir onsself. Ons is besorg oor ons 

gesondheid, ons kos en klere, ons persoonlike ruimte en ons toekoms. As 

die wet egter eis dat ons God moet liefhê, beteken dit dat ons dieper besorg 

oor God moet wees as oor onsself. God is immers vir ons baie meer werd as 

wat ons ooit in ons eie oë kan wees! Wat hiermee gelyk staan, is dat ons net 

so besorg oor ons naaste moet wees. Hulle mag wel net soos ons sondaars 

wees! Hulle mag niks werd wees nie! Maar ons behoort hulle hoog te ag en 

opofferings te maak vir hulle gesondheid, hulle kos en klere en hulle 

toekoms. Dit is liefde. 

Nou moet ons verstaan dat ons nie ‘n bepaalde gebod kry om ons aan te 

meet nie. Ons word aan die Groot Gebod gemeet. Ons sou elkeen van die 

Tien Gebooie as ‘n vyeblaar kon gebruik, maar die liefdeseis laat elke 

vyeblaar val, sodat ons voor God staan soos ‘n vyeboom in die winter—koud 

en kaal. Dit gebeur omdat ons dié Troos het, Jesus Christus. 

Ds. CA Jansen—Dagstukkies oor die Gereformeerde Belydenisskrifte 

Johan Peyper, die naweek se prediker, het sy tema vir die naweek—

Hoe kan ek verstandig lewe?- baie mooi uitgebeeld. Daar is met 

sekerheid weereens bevestig dat niks ons kan skei van die liefde van 

God nie. Ds Johan is al ‘n bekende by SAWA en afkomstig van die 

Bybelgenootskap.  
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PRESIDENTE 2017 
Eers was die seniorburgers op Klipdraai se grond 

hierdie klomp oues van dae het heerlik ge"bond" 

Donderdagoggend praat Nico oor sake wat seniorburgers behels 

toe sluit ons af met drink- en eetgoed en heerlik gesels. 

Later stroom die woonwaens binne 

wonderlik...ons sien weer al ons ou "vrinne" 

Ds. Peyper neem al die dienste waar 

en ons sing heerlik saam met sy kitaar. 

Johanna van Biljon rangskik die blomme 

en ons almal wonder waar haar talent van komme. 

Die kruisigingsdiens was hartseer...dog mooi 

die opstandingsdiens was met vrede en agting getooi. 

Gaan na die VADER gee jou lewe vir HOM 

dan sal jy voel hoe die LIEFDE in jou blom. 

Die groottent staan statig en is in rep en roer 

alles wat eetbaar en mooi is, is daarin gevoer. 

O, dit lyk so pragtig,  vrolik en bly. 

waar anders sal jy ooit so 'n familie kan kry? 

Die 20jarige Lizanne voer haar solo helikoptervlug bo ons uit 

Almal kyk boontoe ---- geen son kan ons oë hiervoor sluit. 

Die boeresport kom nou ook aan die gang 

tot van die heel oudstes neem deel, is ook glad nie bang. 

Die PRESIDENTE en PAASFEES is 'n moet 

wat tuishoort in elke Sawanant se bloed 

Moenie weer wegbly....kom volgende keer 

dit word soos 'n dwelm ...jy kom WEER en WEER en WEER  !!!! 

. 

Emmalean van der Merwe  
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KERMIS 
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NOG FOTOS! 
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BOERESPORT 
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MUSIEK- EN KINDERPRET 
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Presidente 2017 stories & Dinge 

Die kinderkunstenaar wat Vrydag 

tree het was Caroline du Preez.  

Tweeling boeties!  

Lizanne Kleynhans wat die 

helikopter gevlieg het 

Ons spel SAWA voor die tent.  Was jy ook daar?  

Jurie oorhandig 

aan die eienaar 

van Klipdraai, Frik, 

die lugfoto van 

verlede jaar se 

Presidente  

Die koek wat Alet 

Meyer geskenk het vir 

lootjies 

Goudrif wen Geesbeker! 
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BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 

Met die aanbreek van die winterseisoen beleef ons ‘n warm gevoel onder SAWA se lede oor die saamtrekke 

wat voorlê.  Maar voordat ons oor toekomstige aktiwiteite praat moet ons eers ‘n vinnige terugblik neem oor 

die 2017 jaar tot dusver. 

Die jaar het vinnig afgeskop met streeksaamtrekke en gou was dit tyd vir die jaarlikse oop NUB.  Dit was goed 

bygewoon en deelname deur die NUB- en streekverteenwoordigers was opmerklik positief. 

Gedurende die naweek van 24 tot 26 Februarie vind gebied Goue Weste se gebiedsaamtrek plaas.  Die weer 

skrik ‘n paar lede af maar die res wat die saamtrek bygewoon het sluit weer nuwe vriendskappe en verstewig 

bestaandes. Ons vriende in die Wes-Kaap hou hulle nasionale saamtrek die naweek van 10 tot 12 Maart te 

Yserfontein.  Hierdie saamtrek word deur ons Presidentspaar Nico en Sarie bygewoon asook ‘n paar ander 

lede vanuit die noorde.  Nico kan nie uitgepraat raak oor die aangename gees en goeie samewerking wat tans 

in die gebied heers nie.  Op dieselfde naweek soos hierbo genoem vind die 100+ saamtrek van gebied 

Jakaranda plaas by Kaia Manzi.  Alhoewel die opkoms nie die verwagte aantal bereik het nie was dit nietemin 

‘n suksesvolle byeenkoms.  Dankie aan Willie en Elma Bronkhorst en Pieter en Johanna van Biljon vir julle 

uitstekende rëelings. Gebied Oos-Transvaal hou gebiedsaamtrek die naweek van 24 tot 26 Maart by Badplaas.  

Hierdie word ook beskryf as ‘n baie geslaagde en aangename naweek wat deur Rudi en Ilze Kleynhans byge-

woon is. 

Gedurende die naweek van 13 tot 17 April hou ons weer Presidente by Klipdraai.  Ons seniorburgers kamp 

reeds vanaf Dinsdag die 11de onder leiding van Nico Spaumer.  Streek Goudrif tree op as kampkommandante 

en slaag goed daarin om 215 woonwaens staan te maak.  Die naweek verloop goed en ‘n bedrag van R64 299 

word deur hardwerkende SAWA lede ingesamel.  Die eredienskollekte beloop ‘ n bedrag van R9 003-50 wat 

aan die Bybelgenootskap oorbetaal sal word. Wat egter kommer wek is dat sekere streke geensins of in ‘n 

mindere mate hierdie spesiale geleentheid bywoon.  Die indruk wat hierdeur geskep word dat sekere 

streekvoorsitters die belange van hulle streke belangriker ag as die belang van die groter SAWA. 

Die vraag kan egter gevra word of streke, wat doelbewus en met swak verskonings om van hierdie saamtrek 

weg te bly, enigsins daarop aanspraak kan maak dat Kongres-reiskostebystand deur die Nasionale kas betaal 

moet word? Tydens die eerskomende NUB sal daar indringend aandag aan hierdie saak geskenk word. 

Hiermee my opregte dank aan almal wat op welke wyse ook al ‘n bydrae gemaak het om ‘n suksesvolle Presi-

dente naweek aan te bied. 

Gebied Kaap Middellande se Nasionale saamtrek het plaasgevind gedurende die naweek van 27 tot 30 April te 

Keurbooms Lagoon.  Saterdag is ywerig gewerk om fondse in te samel en ‘n baie aangename atmosfeer 

omskep die naweek in ‘n fees. 

Die beplanning vir 2017 se Kongres wat deur Gebied Goeie Hoop gerëel word is goed opdreef en sal tydens 

die eerskomende NUB verder vorm aanneem.  Reis- en- verblyfrëelings van afgevaardigdes moet so gou 

moontlik vasgemaak word ten einde indeling by die Ou Skip woonwapark te finaliseer. 

Verskeie van ons streke gaan ook nog hulle verjaarsdae vier en u word sterkte toegewens met die rëelings. 

Ek sluit af deur u almal aangename wintersaamtrekke toe te wens asook sterkte met elke streek se beplanning 

en werksaamhede vir die res van 2017. 

SAWA groete, Jurie en Kittie Dreyer, Nasionale Voorsitterspaar 
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OPENINGSREDE VAN ONS PRESIDENT GEDURENDE DIE  
PRESIDENTE SAAMTREK 

Hierdie jaarlikse Presidente-saamtrek is ongetwyfeld die grootste 

Nasionale aangeleentheid in Sawa se kalender elke jaar. 

Hierdie tradisie word al vir meer as 40 jaar, elke jaar, aangebied 

om ons Sawanante die geleentheid te bied om die groter Sawa 

te ervaar. 

 

Hierdie geskiedkundige saamtrek het sy oorsprong in die tagtiger 

jare gekry toe Sawa se strukture voorsienning gemaak het vir 'n 

President met drie Ere-Presidente. Hierdie drie Ere-Presidente, in 

samewerking met die Nasionale Dagbestuur is toe getaak om 

hierdie saamtrek aan te bied. Vandaar die bewoording van 'n 

Presidente-saamtrek wat nog al die jare dieselfde naam het. 

 

Hierdie saamtrek gee ons Sawanante die geleentheid om ons mede Sawanante van ander streke te 

ontmoet. Wie kan nog die dae van Heidelbergkloof en Witbankdam onthou waar meer as 400 

woonwaens hierdie saamtrek bygewoon het. 

 

Om 'n Presidente-saamtrek aan te bied verg harde werk en beplanning.Hier wil ek graag hierdie jaar se 

kampkommandante en die Dagbestuur bedank vir al die harde werk wat u namens al ons Sawanante 

doen. 

 

'n Spesiale woord van dank gaan aan Jurie Dreyer ons Nasionale Voorsitter wat na vele samesprekings 

met die nuwe eienaars van Jurgens/Ci dit bewerkstellig het dat 'n borgskap van ongeveer R 25 000 

bekom is vir hierdie tent en toerusting waar ons nou vergader. 

 

Dan wil ek ook graag twee ander Dagbestuurslede uitsonder by name van Andre Knoetze ons Nasionale 

Ondervoorsitter en Rudi Kleynhans ons Nasionale Skakelbeampte. Hierdie twee Sawanante het 

samesprekings met die eienaar van hierdie oord gevoer en dit bewerkstellig dat die tarief vir volgende 

jaar se Presidente-saamtrek hier by Klipdraai, dieselfde sal wees as hierdie jaar, m.a.w. R 200 per nag. 

Voorwaar weer 'n saamtrek waarna ons almal kan uitsien. 

 

Die doel van hierdie Presidente-saamtrek elke jaar is uitsluitlik om Sawa se Nasionale kas te versterk om 

sodoende ons ledegeld verhoging elke jaar so min as moontlik te hou, en om ons streke te subsidieer met 

reiskoste na Sawa se Kongres elke jaar. Daarom is dit veral hierdie jaar broodnodig dat ons almal sal 

saamwerk om Sawa se finansies te versterk aangesien ons Kongres hierdie jaar in die Kaap gaan 

plaasvind by die Ou Skip woonwapark. 

 

Soos u seker weet bepaal Sawa se Grondwet dat Streke self vir sy afgevaardigdes se reiskoste na die 

Kongres verantwoordelik is . Vir 'n hele aantal jare het die NUB besluit dat die Nasionale kas egter 

behulpsaam moet wees met die subsidieering van streke se reiskoste na ons Kongres. Streke wat dus 

hierdie jaar hard werk om fondse in te samel vir Sawa se Nasionale kas gaan beslis hierdie jaar bevoor-

deel word met reiskoste vir hul streek se afgevaardigdes. 

 

Hierdie saamtrek bied ook aan ons Sawanante geleentheid om geestelik te groei met sewe 

geleenthede waar ons, veral in hierdie Paastyd, ook ons Christelike beginsels kan beoefen. Ek wil dus op u 

almal 'n beroep doen om al die aktiwiteite te ondersteun. Neem deel en geniet die saamtrek. 

 

Mnr die Voorsitter, ek wil afsluit om die stelling te maak dat solank ek President van hierdie geliefde 

organisasie is en die huidige Dagbestuur daar is, ons nie sal afwyk van Sawa se tradisies, ons Christelike 

beginsels en ons Sawa waardes nie. 

 

Met hierdie woorde verklaar ek hierdie 2017 Presidente-saamtrek as geopen. 

Ek dank u 

Nico Spaumer, President 
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Kampkommandante goudrif aan die woord 

Ek onthou die aand so goed. Presidente 2016, Goudrif sit en kuier om die vuur. Almal so opgewonde oor die 

spangees trofee wat ons pas gewen het. Dis dan wat Neil die aankondiging doen … ons is gevra om as 

kampkommandante op te tree vir Presidente 2017.   

Eerste gevoel wat ek gekry het was angs, maar die Goudriwwers het, soos met alles wat ons aanpak, die geleen-

theid aangegryp.  Daar was heelwat beplanning ten opsigte van die geskenkies wat ons aan elke gesin wou gee. 

Op die ou einde het ons besluit op die houtlepel met die Sawa wapen en die slagspreek “Goudrif Kook!”. Ons 

het die goeie gees regdeur die week tydens die Presidente probeer uitleef. Dit is ‘n reuse taak, en die weer was 

onplesierig en kon beslis ‘n demper op ons bui sit, maar die dames van Goudrif weet net hoe om die gemoedere 

weer te lig.  

Elize van Wyk se alombekende boontjiesop en boerbrode was net wat ons Woensdag nodig gehad het. Toe die 

weer nog kouer en meer winderig word Donderdag het Susan van Zyl vir ons 10lt melkkos gekook, wat is dan 

beter as dit vir so koue nat dag. Dit was heerlik om al die Sawanante te verwelkom by die Presidente, dankie vir 

die vriendelike mense en alles het mooi glad verloop.   

Goudrif het nie hierdie jaar ‘n stalletjie gehad nie maar ons het tog ons kant gebring deur die stalletjies goed te 

ondersteun en tydens die wynveiling het Goudrif die mooi bedraggie van R800 bymekaargemaak deur wyn te 

koop en dit weer op te veil. Ons het ook 2 spanne by die Boeresport ingeskryf.  Ons klein Riffies het met die 

eerste plek weggeloop. Geluk maatjies! Die volwasse span het baie, baie goed gevorder, ons is so trots op julle.  

Goudrif het weer die spangees trofee gewen vir 2017! 

Ek wil van die geleentheid gebruik maak om weereens die Goudrif span te bedank vir jul goeie gesindheid en 

bereidwilligheid. Dankie aan ons Seniorburger verteenwoordigers, Johan en Elize van Wyk, julle het ons 

voorberei op wat om te verwag en ek dink ons kon alles goed hanteer omdat julle vir ons so baie insig kon gee.  

Baie spesiale dank aan Streek Wesrand, Voorsitterspaar, André en Elaine de Koker. Julle was altyd daar met by-

stand en raad gedurende die Presidente, ons het so baie by julle geleer. Francois Groenewald, Goue Weste Ge-

biedsvoorsitter, dankie vir jou ondersteuning en ure waarmee jy ook vir Goudrif bygestaan het.  

Baie sterkte aan die volgende streke wat Presidente gaan aanbied, ons deur staan oop vir julle vir die toekoms. 

Vir nou fokus Goudrif op ons volgende projek, die jaarlikse Goudrif dans. Tot weersiens, lekker kamp!  

Neil & Marié de la Hunt van der Merwe 
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100+ Saamtrek te Kaia Manzi—10 - 12 Maart 2017 
 
Vrydag, 10 Maart breek aan en 
dit is weer tyd vir die jaarlikse 
100+ saamtrek. Die saamtrek 
word aangebied by die Kaia 
Manzi oord aan die oewer van 
die Bronkhorstspruitdam.  
 
Pieter & Johanna van Biljon was 
verantwoordelik vir die reëlings 

met die oord en Willie & Elma Bronkhorst het ingestaan vir Jannie & Ina van den Berg, die Gebiedsvoor-
sitter aangesien Ina ’n heupoperasie ondergaan het en sy nie na wense herstel het om die saamtrek te 
kon bywoon nie.  

 
Sestien pare / woonwaens het vir die saamtrek bespreek, heelwat minder 
as verlede jaar. Teen 18:00 Vrydagaand is almal wat kom kamp, op-
geslaan en gereed vir die kuier wat voorlê.  
 
Pieter & Johanna van Biljon neem die boekevat waar. Hans en Erna 
Koekemoer word gelukgewens met hul huweliksherdenking asook Erna 
se verjaardag. André Swanepoel word ook gelukgewens met sy verjaard-
ag op 08 Maart.  
 
Saterdagoggend word die boekevat 
waargeneem deur Willie Bronkhorst waarna 

almal naderskuif vir die gebruiklike “brunch”. Na die “brunch” word daar in 
groepies van woonwa na woonwa gekuier.  
 
Teen 16:00 slaan Elma en André Knoetze elkeen ’n potjie pap aanmekaar 
en ons kuier terwyl seker gemaak word dat die pap nie brand nie. Vroegaand 
word die vure aangesteek en so word daar gebraai en geëet dat die sous 
spat.  

 

Na ete en nadat almal eers die skottelgoed te-

ruggeneem het woonwa toe breek die oomblik aan 

waarvoor almal gewag het en waaroor die naweek 

nou eintlik gaan .... wie is die saamtrek babas, 

maar hulle sou maar eers moes wag totdat die 

Burgemeesterspaar aangewys is. 

 
Die Burgemeesterspaar was Pieter & Johanna van Biljon. Die babas vir die jaar 

was Daniel & Paula van Deventer aangesien hulle naas verlede jaar se babas 

die minste saamtrekke bygewoon het. 

 

Die naweek is Sondagoggend afgesluit met ’n boodskap op ’n CD deur Ds. Jan 

Claasen van die Hervormde Gemeente Naboomspruit. 

 

Na ‘n stewige ontbyt moes ons oppak en die pad aandurf huis toe. 

 

Willie en Elma Bronkhorst 
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 SAWA Klein Karoo - 100+ Saamtrek Nuus  
Klein Karoo was bevoorreg om gasheer te wees vir die 

100+ Saamtrek van Kaap Middellande.  

 

Op Donderdagoggend 8uur van 17 Maart 2017 begin die 

Sawanante aankom by Pine Creek in Grootbrakrivier. 

Gelukkig was daar toe reeds ‘n ywerige Sawanant of 2 

wie al van Woensdag af kamp en kon reggestaan met 

vroegoggend koffie.  

 

Die weer speel mooi saam en eie aan die Tuinroete het 

ons ongelooflike heerlike kampweer. Nie te koud nie, 

nie te warm nie, net reg!  

Vrydag kom die meeste Sawanante aan en die 100+ 

lede word verwelkom met ‘n eetdingetjie en koffie al te 

mooi verpak in swart, wit en pienk – die tema van die 

naweek is dan Parys – maar nie die een in die Vrystaat 

nie!  

Altesaam 23 woonwaens trek laer om die kampterrein met braaiers en vuurmaakplek 

in die middel. Die streke word as volg verteenwoordig:  

Oos Kaap = 9 woonwaens Strelitzia = 2 woonwaens Klein 

Karoo = 12 woonwaens  

Vrydagaand word heerlik saamgebraai en kuier almal tot 

laat. Nuwe vriendskappe word gesmee en die wat mekaar 

reeds ken word net hegter langs die braaivleisvure onder 

die sterre.  

Vroeg Saterdagoggend is ‘n geskarrel by die Voorsitter 

van Klein Karoo, Gideon en Esmarié le Grange, se woonwa. Tafels word 

uitgdra en in swart en pienk getooi, ‘n groot urn met kookwater word aangesit 

en die reuke van ontbyt sweef deur die lug. Gideon moet nog eers radio toe 

gaan waar hy by SFM ‘n omroeper is maar gelukkig lyk dit of alles glad ver-

loop terwyl hy agter die mikrofoon inskuif. Om 11 uur kom die 100+ lede 

bymekaar vir ‘n bederf ontbyt wat bestaan uit ‘n Oelala-laag ontbyt, vars 

broodrolletjies, stomende koffie en heerlike samesyn. Die paar krummels wat oorbly is stille getuies dat 

hier so pas gesellig gekuier en heerlik gesmul is.  

Vervolg op Bladsy 14 

Gideon le Grange: Voor-

sitter van Klein Karoo 
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Vervolg van Bladsy 13 

Die aand se funksie word by Tafeltjie Dek in Grootbrakrivier gehou en met 

die instap word die Sawanante begroet deur Ben en Sonja se voetjeuk 

musiek. Dit voel kompleet of ons by ‘n straat restaurantjie in Parys is, met 

die Eiffel toring ewe kordaat teen een muur afgeëts. Die Sawanante oortref 

hulleself met hulle Franse uitrustings wat insluit kruisbande, beréts, lang 

franse sigarette en nog vele meer. Gideon verwelkom almal in egte Frans 

maar aangesien ons nie eintlik verstaan het wat hy sê nie moes hy 

noodgedwonge oorslaan na Boere Afrikaans – en toe begin die pret. Die kos 

is smaaklik en die musiek onverbeter-

lik en al was daar nie juis dansplek 

nie, kon ons nie anders as om tog ‘n 

paar stofwolke uit die vloer te dans nie.  

 

Na ete moes elk van die paartjies ‘n verteenwoordiger aanwys vir 

die onbekende wat wag. Gideon begin deur te vertel van die Franse 

toeris wat op soek is na die naaste restaurant wat paddaboudjies 

bedien en so kry elke afgevaardigde die kans om in sy beste Frans 

aanwysings te gee. Nodeloos om te sê dat die verduidelikings die 

arme toeris skoon deurmekaar het want hy het gaan draai by die 

volstruisfabriek met die groot hoenders en lang nekke, later by 

Knysna van ‘n boot afgeklim en met ‘n draai op Oudtshoorn beland. 

Gelukkig kon die toeris ‘n geleentheid kry saam met ‘n langhaar vent en einde ten laaste het hy 

aangekom by die kampterrein waar ons Sawanante hom kon help met ‘n tjoppie op die kole. Die wenner 

van die wissel trofeë is Kobus Bouwer wat met sy paddaspronge 

die prys losgeslaan het en Karl-Heinz & Sonette Niemand was die 

besgeklede paartjie.  

 

Chris & Drienie van Zyl is ons babas met 103 kampe.  

Sondagoggend het Ds van Eeden vir ons gepreek en daarna het 

elkeen rustig verkeer totdat die kampers een vir een begin vertrek 

het.  

Klein Karoo Bestuur wil elkeen bedank wat deel was van om 

hierdie naweek so ‘n sukses te kon maak.  

 

Groete  Gideon en Esmarié le Grange 

Kobus Bouwer 

Karl-Heinz & Sonette Niemand: Bes 

Gekleede paartjie 

Die babas: Chris & Drienie van Zyl 
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Gebiedsaamtrek : Keurbooms Lagoon : 2017 

 

Die jaarlikse Gebiedsaamtrek van streke Klein Karoo ( 10 

woonwaens + 6 gaste), Strelitzia ( 6 woonwaens) en Oos-Kaap (34 

woonwaens + 6 gaste) het weereens aangebreek.  Gelukkig was dit 

‘n ekstra lang naweek en dit is goed benut deur heelwat 

woonwaens en hulle base.  Die heel “rykes” het alreeds Woensdag 

tentpenne kom inslaan by Keurbooms Lagoon,  ander het Don-

derdag die oord ingery en die werkendes het Vrydag kom 

aansluit.  Skielik was daar volop woorde tussen al die 

lede.  Donderdagaand het Willem, die gebiedsvoorsitter, ons 

almal hartlik welkom geheet en sommer die Boekevat ook 

waargeneem.  Daarna het die vure hoog gebrand en almal 

het heerlik daar rondom gekuier.  Skielik seën die Vader ons 

nog boonop met ‘n lekker buitjie reën ook.  Toe weet ons dat 

ons alles maar in Sy hande kan laat.   

 

Vrydag breek die dag sommer skoon en nuut aan en 

almal roer stadig.  Die verskillende besienswaardighede 

in die omgewing tot sover as George word be-

soek.  Ons gesin het ‘n eg Suid-Afrikaanse 

ondervinding gehad toe een van die ape by Monkeyland 

skielik ons kleinkind se tietiebottel uit haar hand kom 

steel het!  (is nie eers meer veilig by die diere 

nie.)  Sommiges gaan vir inkopies en ander vir proe en ander vir sommer net kyk. 

Intussen begin die pannekoekbakkers en -baksters hulle panne opwarm.  Die gaste kom met die 

boeing en hulle is spoedig tuis in hulle “deeltitels” vir die naweek. Ons Nasionale Voorsitter, Jurie en 

Kitty asook Andre en Vinkie, die Nasionale Sekreta-

ris, het al die pad van die noorde af gekom om by 

ons te kom kuier.  Oos-Kaap sorg die aand dat die 

gaste se magies gevul word met heerlike potjiekos 

en potbrood en die soet word nie agtergelaat 

nie.  Op die maat van die musikante word daar heer-

lik gesmul tot die bedjies begin roep en almal luister 

na die see se simfonie in C-majeur. 

Vervolg op Bladsy 16 
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Vervolg van Bladsy 15 

Saterdag is weereens ‘n pragtige dag – hoe gelukkig kan mens wees.  Die musikante sorg dat die snare 

gespan is en die panne van die boepens-broodjies en pannekoek begin sweet op die warm 

stowe.  (Gehoor ‘n jaffel is ‘n boepens- broodjie.)  Daar word heerlik onder die bome gekuier en geluister 

na die suiwer stemme van die sangers, nadat Jurie vir ons die Boekevat waargeneem het.  Die middag 

word daar weer gekuier en gery en geëet.  Ja, ‘n ware Sawanant weet hoe om dit te doen. Die Ge-

biedsbestuur bespreek die sake van belang terwyl die ander solank rus. Die aand sorg Strelitzia vir ons 

gaste en met gevulde magies word daar later kooi toe gekruip. 

 

Kan nie glo nie, maar Sondag is net so ‘n perfekte 

dag.  Ds. Rudie wys ons weer op die liefde en 

gebed en daarna sê Jurie sy sê, asook die 

onderskeie voorsitters en laaste die gebiedsvoor-

sitter wat almal bedank.  Gelukkig kan ons die mid-

dagmaal afsluit met die poeding wat Strelitzia verk-

oop.  Ons gaste vertrek en van ons lede ook.  Die 

ander kuier die dag heerlik in die omgewing. 

 

Maandag sluit  Oos-Kaap die naweek af met Boekevat en daar word stadig opgepak en teruggery na die 

onderskeie streke toe.  So kom ‘n heerlike naweek tot sy einde.  Sommer net ‘n opregte dank aan elke 

Sawanant vir die heerlike samesyn, kuier en gesels en hulp met alles die naweek.   

 

Die fondse  wat die 3 streke ingesamel het tydens die na-

week se verkope was: 

Jaffels (Oos-Kaap):                R1000 

Poeding (Strelitzia):                R2000 

Pannekoeke (Klein-Karoo):    R2164 

Dus, ons het ’n mooi totaal van R5164 vir die Presidente-

fonds ingesamel. Dit is R37 minder as verlede jaar se R5201 maar steeds dubbeld ons oogmerk van 

R2500. Daar was ‘n totaal van 62 woonwaens/waentjies/tente waarvan 12 gaste was. 

Ek wil regtig vir een en elkeen van julle en die streke se lede baie, baie dankie sê vir elkeen se bydrae. 

Dit maak my regtig nederig voel om deel te wees van hierdie besonderse entoesiastieste groep mense 

Baie SAWA-groete aan elkeen van julle. 

Willem S. Nel 
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Nog nooit minder as 200 woonwaens in 34 jaar 

by Presidente-saamtrekke nie 

Die Presidente-saamtrek is seker die hoogtepunt op die SAWA-

kalender. Die 2017-saamtrek by Klipdraai (dit was die 34ste Presi-

dente) was dan ook getuie hiervan. Daar was 215 woonwaens en die 

naweek was deurgaans ‘n groot sukses. Die vraag oor waar dit alles 

begin het, kom dan onwillekeurig by ‘n mens op. 

By die 1982 SAWA-kongres het ere-president Martiens Bekker gesug-

gereer dat ‘n saamtrek waar fondse ingesamel word deur die “Presidente” aangebied word. Daarmee het hy 

bedoel die President en vier onderpresidente wat op daardie stadium gefigureer het. Die eerste insameling 

vir die Presidente-fonds is egter eers tydens die paasnaweek van 1985 gehou alhoewel daar by vorige 

geleenthede al verkope gereël is. Die Presidente-fonds het met R2 300 afgeskop wat in daardie tyd ‘n groot 

bedrag was. 

Wat die bywoningsgetalle betref, het wyle Willem Burger (Kiepersol) noukeurig rekord gehou van 

saamtrekke. Hieroor skryf hy soos volg:  

“As dit kom by hoeveel woonwaens daar by Presidente-saamtrekke was, word daar maklik van rekords 

gepraat wat dan nooit so is nie.” (SAWANANT Junie 2000). Volgens Willem se statistiek was die 401 

woonwaens in 1991 by Witbankdam die meeste, gevolg deur 368 in 2001 by Potchdam en dan 359 in 1989 

by Heidelbergkloof en Potchdam (2002). Daar was altesaam sewe Presidente-saamtrekke waar daar meer 

as 300 woonwaens was en nog nooit minder as 200 in die 34 jaar wat die Presidente gehou is nie. 

In 1983 was daar 84 woonwaens by Joos Becker maar dis toe nog nie amptelik “Presidente” genoem nie. 

Die bywoningsyfers van die eerste saamtrek by Joos Becker (1984) en Heidelbergkloof (1986 en 1987) is 

onbekend aan die skrywer. Miskien kan iemand die getal in SAWA-dokumente opspoor). 

Trivia: Die vroegste Paassondag was in 2008 (23 Maart) en die laatste in 2000 (24 April). Omdat dié datum 

volgens die maankalender bepaal word (eerste Sondag na volmaan), is daar altyd ‘n amper volmaan tydens 

die Presidente-naweek. 

Die meeste Presidente-saamtrekke is by Heidelbergkloof gehou (12) gevolg deur Potchdam (8), Klipdraai (6) 

Malonjeni (5), Witbankdam (2) en Joos Becker (1) 

Artikel deur Johann Lemmer 



18 

PRESIDENTE 2017                                                                                                NASIONALE NUUSBRIEF 

   NUUS VAN 

SUIKER-

BOSRAND 

Anne en Janke Grundling, wat 

saam 16 onderskeidings 

behaal het. 

Anne en Janke Grundling, 

oudleerlinge van die 

Hoërskool Transvalia in 

Vanderbijlpark, het in 2016 

saam 16 onderskeidings 

behaal. 

Dié tweelingsusters gaan aan die Universiteit Stellenbosch (US) studeer – Anne in 

bedryfsingenieurswese en Janke vir ’n BCom- aktuariële graad. 

Anne raai matrieks van 2017 aan om hard te studeer vir die rekordeksamen, sodat die 

eindeksamen makliker is. “Maar neem deel aan alles wat jy wil,” sê Janke. “Dis belangrik om al 

jou ‘laastes’ te geniet.” 

Anne het onderskeidings in Afrikaans, Engels, lewensorientering, wiskunde, fisiese wetenskappe, 

lewenswetenskappe, geografie en ingenieursgrafika en -ontwerp. 

Janke het onderskeidings vir wiskunde, Afrikaans, Engels, lewenswetenskappe, fisiese 

wetenskappe, ekonomie, geografie en lewensoriëntering. Sy het eers ekonomie in haar 

matriekjaar as byvak begin neem. 

“Dit was uitdagend, hoor! 

“Maar ook lekker, omdat ek die finansiële nuus begin verstaan het en daarna kon luister saam 

met my pa,” sê sy. 

Hul rolmodel is ongetwyfeld hul niggie Kayla. 

“Sy is ’n geoktrooieerde rekenmeester en werk in Amsterdam. Sy is baie hardwerkend en 

handhaaf ’n goeie balans tussen al die aspekte van haar lewe,” sê Janke. 

“Ja, sy is ’n nabye voorbeeld wat ons nog altyd kon sien. Ons het baie by haar geleer.” 

Albei susters geniet dit om te draf, netbal te speel en redenaars te doen. 

“Ons het nie DStv nie, so ons moet ons maar op ander maniere besig hou. 

“Ek hou van selfdoenprojekte en sal sommer enige ding verf wat lyk of hy ’n bietjie kleur nodig 

het,” skerts Anne. 

“Ons is ook lief daarvoor om met ons fietse te gaan ry of met die honde te stap,” voeg Janke by. 

Die tweeling het hul matriekvakansie in Hartenbos deurgebring. 

 

Lourens en Beatrix Steyn, Suikerbosrand 
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HULDEBLYK AAN Koos Gunter 

Koos Gunter,  lidnommer 9711 sluit op 23 Januarie 1999 aan by SAWA streek Suid

-Oos. Wie was hierdie man?  

Vanaf dag een was hy ‘n staatmaker. Hy was altyd vriendelik en besorgd oor die 

mense rondom hom. Sy passie was mense. Een en elkeen is op dieselfde manier 

met groot respek hanteer. Hy was altyd bereid om te luister en dan te doen wat 

nodig was om die probleem op te los of om raad te gee. So het hy dan ook ge-

durende ‘n tyd wat dit baie moeilik gegaan het in die streek,  nie geskroom om 

skouer aan die wiel te sit om die streek op te bou nie.  

Kinders het hom baie na aan die hart gelê. Talle male het sy kleinkinders saam kom kamp. Selfs wanneer hulle 

nie saamgekamp het nie, het hy ‘n plan gehad om die kamp vir die kinders teenwoordig spesiaal te maak. Die 

kerskamp was ‘n gunstelling vir hom. 

Daar het nie ‘n kamp verbygegaan waar hy nie ten minste een ete vir almal voorberei het nie. Hy was baie lief vir 

kosmaak. Nooit was daar te min nie. 

Koos Gunter was ‘n voortreflike mens. Lief vir sy familie, lief vir sy medemens, lief vir SAWA en lief vir God.   

Koos Gunter sal nog vir baie lank in ons gedagtes en harte saam kamp. 

Rus in vrede, Oom Koos.  Steyn Fourie, Suid-Oos 

TROUE IN MOOIFONTEIN 

Ons dogter Annemie is op 8 April 2017 met Jacques du Toit getroud vanuit die 

NG gemeente Birchleigh. Die onthaal was ook sommer vanuit die kerksaal.  

Jacques se tweeling broer Daniel, en sy verloofde Marlene was strooijonker en 

-meisie. (Hulle trou later die jaar ) Haar boetie Petrus was die fotograaf ,en 

Petrus se meisie, Karien, se splinternuwe motorkarretjie is sommer ingespan as 

bruidskar. So dit was sommer ‘n hele familie- en gemeentebesigheid.  

 

Tussen die gaste was ‘n hele paar Sawanante en oud Sawanante, en tot ons 

verbasing was die spysenier wat in ons omgewing woon, ook ‘n oud 

Sawanant  (Cobie Roets, wat saam met haar 

man Hennie destyds nog op Kempton se 

bestuur gedien het voordat Mooifontein af-

gestig het). Heerlike boerekos is voorgesit vanuit die "Oudewerf"kombuis. Wys 

jou net dat jy nêrens onder die wakende oog van SAWA gaan uitkom nie, selfs 

nie by ‘n familie troue nie.  

René le Grange, Mooifontein 
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GEBIED OOS-TRANSVAAL: 

BADPLAAS 24-26 MAART 2017 

Daar gebeur dit toe uiteindelik. Vrydag 24 Maart trek Luiperds (9), 

Olifante (5), Suid-Oos (3), Oosvaal (5), Panorama (3), Dagbestuur (1) – 

gaste ingesluit  weer laer by ’n lekker nat en koue Badplaas. Hierdie keer het Rudie en Ilze 

Kleynhans van dagbestuur ook saamgekamp. Wat ’n voorreg was dit nie om weer saam met 

vriende en familie te kuier nie. Glo dit as julle 

wil, maar ons het ’n hele paar (5 pare) 

seniorburgers ook gehad wat kom saamkamp 

het. Die Luiperds het opgetree as kamp- 

kommandante en teen 20:30 was al die mense 

op die lys reeds ingeburger. 

 

Die Luiperds het sommer van die wildtuin af Badplaas 

toe gekom om die kamp by te woon. Om 19:00 is daar 

weer soos gewoonlik Boekegevat en Steyn Fourie van 

Suid-Oos het voorgegaan. Na Boekevat is daar vinnig 

registrasie gedoen waarna ons lekker gekuier en gesmul 

het aan vetkoek en “mince”  wat deur die 

kampkommandante voorberei is en weereens ’n treffer 

was, soos altyd. Party het gaan swem terwyl ander maar 

luilekker gekuier het voordat die kooi opgesoek is. 

 

Saterdagoggend 05:30 was Francois en ’n paar van die 

seniorburgers uit die vere vir ’n vroeë oggendswem. Om 

07:45 het Lance Batts (Gebiedsvoorsitter) vir ons die dag 

begin deur Boeke te vat waarna daar sommer by Lance se 

woonwa vergadering gehou is. Dit was veronderstel om 

ook ’n opleidingskamp te wees maar die opleiding is 

afgelas. Na die vergadering is daar lekker gesamentlike 

straatontbyt gemaak voordat elkeen sy eie ding in en om 

die swembaddens gedoen het. Om 17:00 is daar weer bymekaargekom vir ‘n gesamentlike 

braai. Ongeag die reën het ons almal weer baie lekker saamgekuier!!!! 

 



21 

PRESIDENTE 2017                                                                                                NASIONALE NUUSBRIEF 

Sondagoggend 09:00 het die 

Sawanante weer die kerk op die oord 

lekker volgesit. Die gasprediker,  Ds 

Johan Taute vanaf Pretoria het ook ’n 

treffende boodskap gebring deur die 

storie van die gelykenis van die verlore 

seun aan ons te vertel. Na kerk is daar 

gou afsluiting gehou. Die Luiperds se Welpies was weer eens opgewonde om hulle plaatjies 

en vlakvarkies te kon ontvang wat toe nogal deur Peet uitgedeel is.  

 

Tydens die afsluiting is David & Rea  van As 

dan ook gelukgewens met die viering van hul 

41ste huweliksherdenking. Na die afsluiting 

het ’n paar van ons eers by die restaurant 

gaan eet, waarna daar maar lui-lui 

klaargemaak is om die beste van die laaste 

paar ure van die naweek te maak. 

 

Aan almal wat saamgekamp het sê ons baie dankie 

vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit was 

voorwaar ’n lekker kamp - julle mag maar weer 

volgende keer saam kom kamp. Die van julle wat dit 

nie kon maak nie, sal seersekerlik nadat julle die 

verslag gelees en die foto’s besigtig het ’n poging 

aanwend om die volgende gebiedsaamtrek mee te 

maak wat ook dan beplan word vir Maart 2018. Suid-Oos sal dan optree as 

kampkommandante.  

Tot volgende keer! 

Gebiedsgroete, Lance 
Batts & Francois 
Storm 
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RIETVALLEI besoek PRETORIA 
FM 

 

 

Op Woensdag 8 Februarie 2017 het ‘n aantal Rietvalleiers die ateljees van Pretoria FM besoek.  Dit was ‘n be-

sondere ervaring om te sien hoe dinge agter die mikrofoon gedoen word, en inligting te kry oor die tegniese akti-

witeite by so ‘n radiostasie. Dankie aan die personeel vir die vriendelike ontvangs en verversings, en ook ons 

mede Rietvalleier, Johan van Zyl, wat die besoek gereel het.                               Pieter le Roux 

 

     

 

 

 

 

Karin Zeelie verduidelik die 

gebeure agter die uitsendings  

Aandagtig luister ! Lewendige uitsending 

MET LEEDWESE….. 

 Een van Streek Oranje se Ere-lede, Tannie Loewie Bezuidenhout, is 1 Februarie 2017 oorlede. Sy en haar 

man oom Frans Bezuidenhout was van die getrouste en mees lojale Sawa lede en hulle het ons gelei op 

elke gebied van Streekbestuur asook Gebiedsvoorsitter op NUB. Selfs na oom Frans se afsterwe in 2009 

het sy aangebly as Erelid en het Sawa haar baie naby aan die hart gelê. Haar afsterwe bring feitlik 'n era 

tot 'n einde waarin elke Sawanant wat haar pad gekruis het haar met die mooiste herinnering sal onthou. 

Ons gebede gaan uit na hulle 4 kinders, Johan, Marietjie, Org en Naomi. 

 Een van die Bosveld lede, Mannetjie Hough op 6 Februarie 2017 oorlede is in `n motorongeluk. Ons vra 

dat almal vir Elmies en die kinders en almal wat na aan hulle is, opdra aan die Here in ons gebede sodat 

Hy met Sy hand van beskerming oor hul sal waak. 

 Streek Oranje het een van sy getrouste en lojaalste lede verloor. Niek Swart (lid 12538) is op 6 April 

2017 na 'n stryd van ongeveer 8 maande teen kanker oorlede. Ons gebede gaan uit na Rentia en die 

familie! Ons as Streek was bevoorreg om op 18 Maart sy verjaardag saam met hom te vier waartydens 

ons 'n Streek Ere-toekenning aan hulle kon oorhandig. 

 Een van Streek Bronberg se lede, Cathy Venter, is op 14 Februarie 2017 oorlede aan kanker.  Ons dank 

die Here dat haar lyding van korte duur was. Vra almal se gebede vir Kobus Venter wat alleen agterbly. 
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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 

Ek moes in hierdie uitgawe ‘n ekstra bladsy foto’s plaas omdat ek so baie 

foto’s van ons kinders geneem het!  Hulle het my dan  so mooi gevra! 

Baie dankie aan Tannie Emmalean vir haar pragtige gediggie oor die Presi-

dente!  Dit het die geleentheid so pragtig opgesom.  Weereens dankie aan 

al die fotograwe wat sulke mooi ‘kikis’ geneem het—Nico, Andre en Rudi. 

Dankie aan my skoonsus, Belinda, wat die redigering behartig het. 

Die afgelope Presidente het dit weereens vir my beaam—MOET DIT NIE MISLOOP NIE!! Dit is die 

tyd wanneer ons weer bestaande- en nuwe vriendskapsbande smee. Tot ons mekaar weer sien!! 

SAWA Groete    Marianne 

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