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Vrygespreek deurdat ons glo! 

Skrifgedeelte: Romeine 5:1-11 

In ons Skrifgedeelte sit iets geweldigs...en dit is die 

ongelooflike impak van God se genade! Dit is 

daardie genade dat Hy ons eerste liefgehad het. 

Daardie genade dat Hy ons só liefgehad het dat 

Hy Jesus Christus gegee het tot ‘n versoening en 

verlossing van sy kinders. Daardie genade dat Hy 

sy Heilige Gees gegee het om ons van Sy groot 

liefde te oortuig. 

God het die sondaarmens “geregverdig”, sê Romeine 5:1...dus vrygespreek! 

En dit deurdat ons glo.  Hierdie sekerheid van vryspraak word geskenk deur 

Jesus Christus in sy versoeningsliefde wat Hy aan die kruis gedoen het.  Só word 

hierdie Skrifgedeelte gelaai met Goddelike deernis en liefde. 

Ons is vrygespreek deurdat ons glo.  En daarmee belig die Here in sy Woord 

aan ons die ware betekenis van geloof.  Vrygespreek...ongeag ons skuld.  

Vrygespreek...enkel en alleen deurdat ons glo. 

En weet u...die feit dat ons vrygespreek is en só die ware betekenis van geloof 

onderstreep, moet ons elke dag dryf tot aksie.  Jy moet iets doen,,,jy moet 

verkondig en getuig. 

Jy, vrygespreekte...jy kan nie anders as om te getuig en te verkondig nie. 

Jy, vrygespreekte..jy kan nie anders as om voluit te lewe vir God en sy kerk nie. 

Jy, vrygespreekte...jy kan nie anders as om 

dankbaar te wees vir God se groot genade 

nie. 

Jy, vrygespreekte...jy kan nie anders as om 

kerk toe te gaan en Bybel te lees en te bid 

nie. 

Gaan leef daarom ook vandag in die vaste 

wete: Ons is vrygespreek (geregverdig) 

deurdat ons glo. Mag hierdie betekenis van u geloof u elke dag dra. 

Almanak 2019: Dagstukkies van die Gereformeerde Kerke van SA 
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PRESIDENTE 2019 
Verlede jaar Julie, by Weesgerus, het Jurie Dreyer en Jannie van den Berg gevra of Pretoria die 2019 

Presidente sal aanbied. Dadelik het ek en Audrey NEE gesê want almal vertel hoe baie werk en 

hoeveel mense dit verg. Jurie en Jannie het hulle min gesteur aan al ons verskonings en net aanvaar 

dis reg met ons.  

Met Pretoria se bestuursvergadering in Julie, het die Bestuur ons vinnig laat verstaan dat ons nou nie 

lekker in die kop is nie en dat ons hopeloos te min lede is vir so groot taak.  

Nou JA mens dink mos so by jouself, ag dis nog lank ons sal wel iets uitwerk en voor ons kon bang 

word is dit Maart maand.  

'n Magdom oproepe na Juliana, stres, nog oproepe, Sawanante wat nie hulle besprekingsvorms 

deurstuur nie, privaatmense wat bespreek, Sawanante wat wakker skrik kry ons die getal van 305 

woonwaens. Wel maller as kop af kan dit nie gaan nie.  

  

Maandagoggend val die Lotters en De Waard’s  Klipdraai binne. Haastig word opgeslaan en 

gewapen met rooi "tape" hamer en spykers word die terrein verken en met benoudheid word die 

lyste bestudeer. Ons weet maar te goed elke Sawanant wil die beste plekkie vir hulleself hê. Die 

uitleg word 'n kopseer, lam bene, nagmerries, verskille en gemoedere wat hoog loop maar die 

uitmetings word gedoen.  Juliana bel en verander name en voeg 

nuwes by, nou werk die indeling nie meer nie, verander hier skuif 

daar en besluit dis nou klaar. 

  

Dinsdagoggend na 'n rustelose nag begin die woonwaens 

arriveer en kom ons so bietjie in die "groove". 

  

Woensdag arriveer die Seniors en ewe skielik is daar lewe in die 

Oord. Koeverte word gevul en plaatjies word nog geplak met die 

hulp van Mel en Lettie Ueckerman en hulle vriende. Ons geniet 

nog die laaste rustigheid - stilte voor die storm. 

  

Donderdagoggend 5:15 arriveer die eerste wa en toe tref die 

tsunami van waens. Vinnig word besluit om die ontvangs reg by 

ons staanplekke te hou aangesien ons min lede is. Dit was die 

beste besluit wat geneem is, almal wat daar verbyloop gesels 

eers en spring later in om te help en kampers in te teken en op 

hulle regte staanplekke te kry. Op 'n stadium kom oom Mel ook 

help en toe is daar chaos, want hy kan nie net werk nie hy moet 

eers ŉ hele gesprek aanknoop, nodeloos om te sê die ry het 

opgehoop.  Hy moes hardhandig daar verwyder word maar ons 

waardeer sy hulp. Voor ons besef het 'n magdom kampers 

ingekom en geholpe geraak. Spesiale dankie aan die Rietvalleiers 

-Rudi Britz, Hennie Engelbrecht, Sieg vir julle hulp ons sou nie al die 

waens kon hanteer sonder julle hulp nie. 

Doodmoeg maar doodtevrede is ons bed toe. 

 

Vervolg op bladsy 4 
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PRESIDENTE 2019….Vervolg 
Vrydagoggend kom die eerste wa net na 6:00 in en daar gaat ons weer. Erediens was geseënd en 

Tannie Johanna het haarself weer oortref met die blomme. 

Tussen alles doen ons nog toilet patrollie ook om die witgoud aan te vul wat verbasend vinnig 

uithardloop. Nee regtig mense ons eet so lekker want ons kan en dan moet ons $#%&. Arme Andre 

Knoetze moes net voorraad aanvul.  

  

Saterdag is amper ons afdag met die kermis wat plaasvind en ons dit ook kan geniet. O ja, net 

witgoud patrollie doen ons.  

  

Sondag se Erediens word blymoedigheid en hoop verkondig wat so nodig is in ons lewens en 

vernaam vir ons Land. Wat 'n ervaring om met ons mede Sawanante die Christusfees te deel en 

mee te maak. 

 Maandag breek bewolk aan en die misreëntjie begin uitsak, van die kampers is haastig huistoe en 

begin in alles erns oppak. Na die boekevat en afsluiting begin die kamp leegloop.  

Van Streek Pretoria se kant wil ons  dankie se vir almal se geduld, samewerking en vriendelikheid. Dit 

was vir ons EEN Groot Plesier en Vreugde om die Presidente te kon aanbied.  

 

Die grootste dankie gaan aan ons mede kampkommandante:    Arnaut & Annita de Waard;  Hennie 

& Mariette Lagois; Pieter & Lucy Myburgh; en alles vooraf  Andre en Heidi Connelly 

                                       

Al wat ek mee kan afsluit is om te se:  

 WE DID IT        PRETORIA WE ROCK 

  

Groete  Buks & Audrey Lotter 
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KERMIS 
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NOG FOTOS! 

Goudstad kry trofee vir 100% bywoning 

Ds Johan Pyper het die Christe-

like lyding geneem die naweek.  

Die Bybelgenootskapblikkies het 

R4778.17 ingesamel 
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PreT 
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MUSIEK- EN KINDERPRET 
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BOODSKAP VAN DIE NASIONALE VOORSITTER 

Wanneer u hierdie berig lees is ons reeds midde in die Winter seisoen.  Winter het nog altyd ŉ 

spesiale atmosfeer geskep tydens saamtrekke wanneer daar heerlik om ŉ vuur gekuier word. 

Sedert die vorige uitgawe van Sawanant het daar verskeie geleenthede, plaasgevind 

waartydens ons lede heerlik saam gekuier en ook hard gewerk het.  Ek verwys hierna die 

Gebied en Nasionale saamtrekke wat reeds afgehandel is. 

Die Nasionale Toer wat deur Nico Spaumer gelei is het ook suksesvol verloop en is hulle 

vriendelik deur Gebiede Goeie Hoop en Kaap Middellande ontvang.  My dank aan hierdie 

twee Gebiede vir hulle bydrae op Nasionale vlak asook die ruim finansiële bystand tot SAWA se 

finansies. 

Die oop NUB in Februarie asook die Mei NUB is gehou en die nodige terugvoer is reeds deur die 

Gebiedsvoorsitters gedoen. 

Verskeie streke het ook hulle verjaarsdae gevier en spesiale aandag is aan hierdie geleenthede 

gegee. 

Die Presidente saamtrek wat weer by Klipdraai gehou was het gesorg vir heerlike saamkuier en 

werk.  Hierdie jaar was die entoesiasme van ons lede opvallend en die toegewydheid teenoor 

SAWA was duidelik sigbaar.  Ek wil graag elke persoon wat op een of ander wyse deelgeneem 

het aan die naweek se aktiwiteite opreg bedank.  Aan ons borge wat ons getrou ondersteun 

baie dankie met spesiale vermelding van HI-TEC. Baie dankie aan Esme Coetzee vir die reël van 

hierdie reuse finansiële bydrae. 

Soos u reeds bewus is vier SAWA hierdie jaar sy vyftigste bestaansjaar.  Dankie vir die reëlings 

wat reeds in die verband getref is en ons sien uit na die Kongres by Weesgerus asook die 

onderskeie Nasionale saamtrekke in Oktober. 

Daar is op hierdie stadium verskeie van ons lede wat deur siektes geteister word en ek weet dat 

ons mekaar ook in ons gebede sal dra. 

Ontvang hiermee my beste wense vir elke Gebied, 

Streek en lid en sterkte met die werksaamhede vir die 

res van die jaar. 

 

SAWA groete  

Jurie en Kittie Dreyer 

Nasionale Voorsitterspaar 
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Ek het nie een soettand nie, ek het ‘n hele mond vol  

Goudrif se koekie- en beskuit stalletjie was 'n baie 

groot sukses en ons sê dankie aan al die Sawanante 

wat ons so goed ondersteun het. Kom volgende jaar 

met sakke vol geld en bederf jouself met ietse lekkers. 

Van Gemmerkoekies tot Anysbeskuit! 

Goudrif sien ook baie uit na hulle 35-jarige ver-

jaarsdagvieringe. Elkeen se bydrae tot die 

sukses van die Presidentestalletjie, was ook ‘n 

bydrae tot die verjaarsdag  

  Elizet Fouchee 

LOOTJIES  

Sien die feesjaarbierbeker voorbeeld . Daar gaan slegs 50 

gemaak word met die feesjaarembleem op wat dan ge-

nommer word bv. 1/50, 2/50 ens. Dit staan enige lid vry om 

‘n tender in te sit vir ‘n spesifieke nommer. Die tender kan 

direk aan Jurie Dreyer gestuur word by ju-

rie@dinamika.co.za. Hy handteer alle tenders. Ons het eg-

ter ‘n reserwe prys van R300.00 per beker om onkostes te 

dek. Ons beplan om dit finaal af te handel tydens die Na-

sionale saamtrekke in Oktober. 

 

Frik Van Greunen van Klipdraai Woonwa Park het weer 

vir SAWA ‘n bees, waarde ongeveer R15 000.00 en ‘n 

vark, waarde ongeveer R4 000.00 geskenk. NUB het dit 

goedgedink om lootjielyste by elke streek beskikbaar te 

stel. Koste per lootjie is vir die Bees 

R30 en die Vark R20. Enige iemand 

kan asb. met die streeksbestuur of 

SAWA kantoor skakel vir ‘n lootjie. 

Wil graag lede aanmoedig om die saak te ondersteun. 

                                                    Andre Knoetze 

mailto:jurie@dinamika.co.za
mailto:jurie@dinamika.co.za


11 

PRESIDENTE 2019                                                                                                NASIONALE NUUSBRIEF 

OPENINGSREDE VAN ONS PRESIDENT GEDURENDE DIE  
PRESIDENTE SAAMTREK 

 
Hierdie Presidente saamtrek tydens Sawa se 50ste verjaardag is vir ons almal 'n 

besondere geleentheid. Ons wat vandag hier teenwoordig is, is bevoorreg om hierdie 

geskiedkundige geleentheid te kan ervaar. 

 

Dit is nie aldag dat 'n organisasie, veral 'n ontspanningsorganisasie, 50 jaar oud word 

nie. Baie van ons wat 'n groot gedeelte van hierdie 50 jaar kon meemaak kan terugkyk 

met groot verwondering dat ons organisasie hierdie mylpaal bereik het. 

 

Soos meeste van u seker bewus is , is ons Nasionale Uitvoerende Bestuur besig om 

ondersoek te doen om Sawa as organisasie aan te pas by 'n veranderde samelewing. 

My beskeie mening is dat Sawa in 50 jaar groot mylpale bereik het en dat die 

organisasie in hierdie tydperk beslis iets reg gedoen het om hierdie mylpaal te bereik. 

Daarom is dit na my mening nie nodig om drastiese veranderinge aan te bring nie en 

kan daar wel aan sekere aspekte van ons organisasie aandag gegee word. 

 

Die NUB se eerste doelwit was om SAWA se kommunikasie te verbeter. Hierdie proses is 

reeds aan die gang en daar is reeds met 'n hele paar verbeterings begin. Ek dink veral 

hier aan die sukses wat ons streke behaal met “ whats app” groepe. 

 
Soos SAWA se tradisie tydens hierdie saamtrek gaan ons môre weer lekker kermis hou. 

As ek opmerk hoe ywerig van ons streke met hul voorbereidings is, kan ek nie anders as 

om uit te sien na hierdie geleentheid nie. 

Ek wil dus op al ons lede 'n beroep doen om jul streek te ondersteun met hul aktiwiteite 

wat hul gaan aanbied. Aan almal wil ek u vra om hierdie kermis te ondersteun en om 

sodoende ook u mede Sawanant beter te leer ken en dan ook terselfdertyd die groter 

SAWA te ervaar. 

 

Mnr. Die Voorsitter ek wil afsluit met die 

volgende woorde - “Geniet hierdie 

Presidente saamtrek en voel trots om 'n 

Sawanant te wees.” 

 

Ek dank u 

Nico Spaumer, President 
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Eerste twee nasionale voorsitters van sawa 
 

Jan kasselman 

 
Jan Kasselman (oom Kassie) is by die 

stigtingsvergadering te Murraypark, Springs, tot 

voorsitter verkies. 

_ Hy word oorleef deur sy vrou, tannie Maria van 

Niekerk. 

_ Hy beklee die amp vir twee jaar vanaf Oktober 

1969 

_ Dit is hy wat SAWA se naam voorgestel het 

_ Hy is die eerste Ere President vanaf 1973 tot 1975 

_ Hy was baie lief vir buitelewe en kamp totdat 

hulle 73 jaar oud was 

_ Hy tree in Durbanville af 

_ Hy is op 88 jarige ouderdom oorlede 

 

 

 

Kobus Vorster 
   

Kobus was vir vier jaar voorsitter vanaf 

die Nasionale Algemene Jaarvergadering in 

1971. 

   Oom Kobus het die eerste grondwet 

opgestel wat reeds op die 

stigtingsvergadering aanvaar is. 

   Sy aangenaamste herinneringe aan 

SAWA is die lewenslange vriende wat 

hy gemaak het en dat sy kinders in ‘n 

geborge omgewing by die kampe kon 

speel en dit geniet. 

  Hy was later vir ses jaar Ere President 

Uittreksel vanaf die SAWA Web bladsy 
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Klein Karoo word 30!!! 

Hoe bevoorreg is ons as lede van Streek Klein Karoo om deel 

te kan hê aan hierdie ongelooflike mylpaal in ons streek se 

bestaan.  Klein Karoo word 30 Jaar oud!! 

 

Vir maande vooraf word daar beplan en koppe bymekaar 

gesit om die reëlings van hierdie “prestige” geleentheid wat 

Klein Karoo  saam met die AJV gaan hou, in die lewe te 

bring. Eers moet daar op ŉ tema besluit word en heel gepas 

word “Denims & Diamante” gekies. Dit is nou sodat elkeen 

kan aantrek en deel wees, al wil hy ook in sy denimbroek kom 

saamkuier. 

 

Van die dames raak omtrent kreatief en maak vir hulle “diamant” oorbelle uit foelie uit – party van die 

manne het sélf uitgehang en die diamante laat skitter. Daar is 

diamante in die hare, op lapelle, selfs hier en daar op ŉ wang geplak 

en die opgewondenheid loop hoog onder ons klomp. Vanaand vier 

ons fees tot laat!! 

 

Om dinge nog meer feestelik te maak reël ons ŉ bus wat al die gaste 

van die kampterrein na ReedValley vervoer – almal geniet die rit na die 

saal en oral hoor ons net vermanings aan die wat agter in die bus sit om 

hulle te gedra – ek is seker die skooldaeherinneringe kom sit sommer so 

vlak in elkeen. By ReedValley aangekom heers daar ŉ feestelike 

atmosfeer en die slegte weer kan nie eers die atmosfeer en geselligheid 

demp nie. 

 

Die saal lyk ongelooflik met diamante en denim versier - kompleet soos iets uit 

ŉ ouwêreldse kasteel.  

 

Nico Spaumer bring die mooiste verjaarsdag boodskap en ek is seker elkeen 

wat daar is voel trots om deel 

van hierdie SAWA streek te 

wees.  Nog 

verjaarsdagboodskappe word 

aan ons oorgedra deur Tjaart 

Snyman van Oos Kaap en Ben Barnard van Strelitzia. 

Gideon le Grange – Voorsitter van Klein Karoo bedank 

elkeen teenwoordig en ook die gaste wat vêr gereis 

het om die spesiale aand met ons te kom deel. 

 

Na ŉ heerlike aand van baie lag, heerlik eet, nog lag 

en waar ons op ŉ stadium almal op die dansvloer was, kom die aand heeltemal te gou tot ŉ einde. 

Hierdie is beslis ŉ funksie wat ons almal nog vir jare sal bybly – nie net 

omdat ons soos familie kon saamkuier nie maar omdat ons die trots in 

ons wese kon ervaar om deel te wees van Sawa Klein Karoo maar ook 

van Sawa Nasionaal. 

 

Dankie aan elkeen wat hierdie aand vir ons so spesiaal gemaak het. 

 

Skitter groete 

Gideon & Esmarié le Grange, Streek Klein Karoo 
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GOUDRIF WORD 35!!  

Om 35 jaar oud te word is ŉ groot 

mylpaal vir enige mens. Dit beteken 

dat jy nou offisieel nie meer as een 

van die jongmense getel kan word 

nie. Tog is jy ook darem nie só oud dat 

jy op die brille en pille hoef te wees 

nie. Op 35 jaar is jy nou net mooi 

groot. 

Dit was vir Goudrif ŉ grootplesier om 

op Saterdag 1 Junie hul 35ste 

verjaarsdag te kon vier deur middel 

van ŉ spoggerige dinee. Die plus 

minus 60 gaste het kort voor 7h00 

opgedaag, en toe begin die partytjie 

– soos Phillip Moolman sê – tot heelwat later. Vir elkeen van die lede, gaste en vriende sal daar seker 

ŉ ander hoogtepunt uitgelig kan word. 

Vir party sal dit die mooi tafelversierings 

wees. Vir ander die geskenke wat deur 

Kennis Leisure World geskenk was. 

Miskien was dit die praatjie deur Allen 

Vos, eienaar van Kennis Leisure World, 

want dis mos altyd lekker om te droom 

oor daardie groot woonwa wat jy 

eendag gaan besit. Die gelukwensings 

wat die Nasionale Voorsitter – Jurie 

Dreyer, Gebied Goue Weste se voog – 

Rudi Kleynhans, en Roodekruin se 

voorsitter – Dowayne Oesterlein, was 

kosbare geskenke in die vorm van 

pragtige herinneringe. 

Vir meeste van die gaste was die kos beslis die kersie op die nie-so-spreekwoordelike-koek. Die 

Goudrif dames het hulself oortref met al ouma se beste Sondag-ete resepte. 

Maar vir die Goudriwwers wat al jare lank lede is, was die hoogtepunt verseker die praatjie deur Elize 

Coetzee. Faan en Elize Coetzee was van die stigterslede toe Goudrif in die winter van 1984, by ŉ 

kampterrein met die naam Riebeeckmeer, in die middel van Randfontein, die eerste keer hulle eie 

vlag laat wapper het. Die stories en die staaltjies waarmee Elize die gaste vermaak het, het party 

hardop laat lag, en ander laat terug verlang na die ou dae. 

Goudrif is ŉ streek wat se fondasie stewig gelê is, en al die ou lede, nuwe lede en toekomstige lede 

sien uit na nog 35 jaar van lekker kamp, lekker kuier en lekker kapperjolle!  

Johan en Bettie Fouchee  
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Kinderhuis fietsry 
Die hele konsep van “Vriende van Perdeberg” het ontstaan na een Sondag oggend se preek waar die 

dominee genoem het van hoe swaar dit finansieël gaan by die kinderhuis in Moorreesburg, Huis van 

Heerde en die Maandag oggend by die werk het ek besef dat almal van ons wat gehoor het van die 

nood, seker nie weet hoe ons kan help behalwe om dalk ‘n paar rand te skenk nie. Ek het toe drie van 

my kollegas gevra of hulle bereid is om ‘n hulle lywe op die spel te sit en ‘n redelike lang afstand 

(125km) te trap ten bate van fonds insameling vir die kinderhuis. Nodeloos om te sê, hulle het 

onmiddellik ingekoop in dit en Perdeberg Isuzu het ook ingewillig om ook aanboord te kom. 

 

Ek het begin rondvra en van ons kliënte en vriende aanboord gekry en “Vriende van Perdeberg” 

bestaan tans uit 14 fietsryers wat beplan om die Saterdagoggend van 1 Junie ± 6 uur vanaf Perdeberg 

Motors in Malmesbury te vertrek en dan die 40km tot by Windmeul Kelder te ry waar ons ± 8 uur 

behoort te wees en gaan koffie drink. Daarna gaan ons deur Wellington tot by Hermon trap wat weer 

so om en by 40km gaan wees en dan wil ons by Du Vlei stop vir koeldrank / bene rek. Hiervandaan 

kom die moeilike deel, 45km = baie opdraandes deur Riebeeck tot by Moorreesburg, waar ons hoop 

om ongeveer 1uur na half twee te wees afhangende van die weer / wind van voor. 

 

Perdeberg Motors het twee voertuie beskikbaar gestel om saam met die fietsryers te ry vir 

ondersteuning en ook sodat ons voertuie met ‘hazards’ en oranje ligte op die dak het om sigbaar te 

wees vir ander padverbruikers. ‘n Supermark het ingewillig om 250 broodrolletjies te skenk en twee 

ander besighede op Malmesbury het ingewillig om die wors se kostes te dra vir die worsrolletjies, daar is 

tans 70 kinders in die kinderhuis en dan is daar nog die personeel asook fietsryers en agterryers wat 

moet eet. Twee van ons personeel gaan die hout, roosters en alles bring wat benodig word en sal 

solank vuur maak op Huis van Heerde se perseel terwyl ons ander nog op pad is en solank begin braai 

en Huis van Heerde se kombuis gaan vir ons aartappelskyfies gaarmaak saam met die worsrolle.  

 

Sovêr val alles nog mooi in plek en ek voorsien dat tussen ons 14 ryers ons definitief die R20 000 merk 

gaan oorskry wat ons gestel daar het, inteendeel so hoop dat is dat ons hierdie perk met ‘n hele paar 

duisend rand oorskry. 

 

Weereens baie dankie aan SAWA vir die bydrae wat deur bestuur bewillig is en dra ook my dank oor 

aan een en almal wat na die Voorsitterstee na my toe gekom het en donasies gemaak het. Ek sal na 

die tyd foto’s van die dag aanstuur en ook laat weet hoeveel geld ons ingesamel het met die projek. 

 

Kamp groete, Louis Havenga 
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JEFFREYSBAAI GEBIEDSKAMP 21-24 MAART 2019 
 

Nadat almal begin uitsien het om ŉ oord te besoek waar sommiges jare gelede laas gekamp het, 

naamlik Plettenbergbaai Aventura (Forever Resort), was dit ŉ groot teleurstelling om 2 weke voor 

die kamp te hoor dat hulle nie ons bespreking gefinaliseer het nie! Veral die Klein-Karoo lede moes 

toe verder sleep na Jeffreysbaai aangesien alle oorde daar rond reeds vol bespreek was vir die 

lekker lang naweek. Op die end was daar darem 7 woonwaens van Klein-Karoo, met 11 van 

Strelitzia en 36 waens van Oos-Kaap. Met die 6 woonwaens van Oom Nico Spaumer se toergroep 

was ons ŉ totaal van 60 woonwaens vir die naweek. 

Heelwat lede het reeds die Woensdag kamp opgeslaan en stormtoue is gespan, want almal 

verwag altyd wind by Jeffreysbaai! Toe verras die weer ons en het ons heerlike weer gehad die 

naweek, met hier en daar bietjie wind. Daar kon lekker geswem word in die see, waar die water 

nog nie te koud was nie! 

Donderdag het die toergroep, onder leiding van ons Nasionale President, Nico Spaumer, 

aangekom vanaf Mosselbaai. Hulle is toe reeds 2 weke op toer en sou eers die volgende naweek 

tuis wees. Al die ander lede het toe ook gekom en die oord lekker volgemaak. Rudi en Ilze 

Kleynhans, ons voogde op Dagbestuur, het reeds die Woensdagmiddag aangekom en Willem het 

vir hulle ŉ lekker slaapplek reggemaak (hoop die “voortrekkertentjie” was snoesig genoeg!). 

Donderdagmiddag het Oos-Kaap se lede begin met die naweek se verkopings, deur heerlike 

worsbroodjies te verkoop. Dit was Strelitzia se beurt om te begin met Boekevat die aand en Ben het 

gelees dat dit saliger is om te gee, as om te ontvang. Die aand het Strelitzia die gaste onthaal en ŉ 

paar van ons lede het by Willem se woonwa saam met Willem en Rudi-hulle gebraai. 

Vrydagoggend moes Strelitzia se lede vroeg opstaan om te begin met die 100 “breakfast buns” 

wat ons moes maak. Sommige hardwerkende vrouens moes egter werk toe gaan in PE en die 

mans moes vir hulle instaan. So het Werner en Marcel reeds vroeg die uie gesny en Ben het dit 

begin braai. Daarna is die spek gebraai, tamaties en blaarslaai is reggekry. Arme Annatjie het 

aangebied om agtuur die vars broodjies te gaan kry, maar moes toe verder ry as wat sy wou, 

daarvoor. Met die terugkom het sy so verdwaal dat ons al na haar wou gaan soek! Die manne het 

skottels en gasbottels te voorskyn gebring, want die krag sou nege-uur afgaan (berugte 

beurtkrag!). Toe was daar net ŉ paar eiers wat gebak moes word vir die laat slapers, want elkeen 

moes ŉ vars gebakte eier kry! 

Klein Karoo se lede het die middag hul stofies en panne reggekry en begin pannekoek bak onder 

die groot tent. Dit het groot aftrek gekry en die oefenlopie het geslaag. Die aand het Gideon le 

Grange van Klein Karoo die Boekevat waargeneem en na aanleiding van die teleurstelling met die 

bespreking by Plettenberg Forever Resort, het hy genoem dat Sawanante se gesindheid behoort 

altyd reg te wees en Sawa eerste stel. 

Vrydagaand het almal vuur gemaak en gebraai of pot gemaak. Klein Karoo se lede het na die 

gaste omgesien. 

Saterdag is daar pannekoek en poeding verkoop in die groot tent. Oos-Kaap se ds. Rudi van 

Tonder het die Boekevat waargeneem die aand. Later die aand moes ons net hoor van die seekos 

wat die jong groep maak. Dit was mossels, garnale en weet nie wat nog nie. Ons het maar 

weggebly van hulle af, anders water ons monde hul vure dood! Innecke en Divan, Werner en Erika 

se kinders het kom saam kamp en nie lank nie, toe word Innecke se kitaar uitgehaal en vergas sy 

hulle met haar mooi sangstem. Hoop ons kan haar weer hoor. Intussen loop haar pa rond met ŉ 

horinkie met sterk Chili witblits. ŉ Paar van die dames het hulle laat vang en moes sjokolade eet om 

die brand weg te kry. Selfs die President, Nico Spaumer, het ook sy lippe daaraan gewaag. So, 

wees gewaarsku, as Werner met sy horinkie loop!! 
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JEFFREYSBAAI GEBIEDSKAMP.....Vervolg 
 

Aan die einde van ŉ baie geslaagde saamtrek kon die Gebied die pragtige bedrag van R6 750 

oorbetaal aan die presidentefonds. Baie, baie dankie aan elke lid en donateur vir julle bydrae 

en hulpvaardigheid om dit moontlik te gemaak het. Dit is hierdie pragtige gesindheid onder ons 

lede wat dit deurgaans ŉ plesier maak om deel te wees van die groter SAWA-familie. 

Sondag is daar kerkdiens onder die tent gehou deur Oos-Kaap se Pastoor Ashley Bradley. Hy het 

sy koplampie opgesit en die boodskap het gegaan dat ons ŉ lig op iemand se pad moet wees. 

Die lootjie wenner is getrek en Maxi het die gehekelde kombers gewen! Die toergroep het so 

baie lootjies gekoop en het regtig gehoop dat een van hulle dit sou wen. Ongelukkig kon daar 

net een wenner wees! 

Willem het vir Nico Spaumer aan die woord gestel en hy het net weer benadruk dat jonger lede 

gewerf moet word, aangesien die ouer lede een na die ander hul woonwaens verkoop 

aangesien hulle te oud raak of gesondheid hulle verhoed om te sleep. Die kampkommandante, 

die voorsitters van elke streek, het hul plaatjies van Willem ontvang en het elkeen ŉ paar woorde 

gesê. Daarna het die meeste lede gaan oppak. 

Jeffreysbaai het ons almal goed behandel die naweek, en daar is swaar afskeid geneem. Die 

toergroep sou die Maandag verder reis en Ina het gou ŉ melktert vir die groep gemaak vir die 

Sondagmiddag tee. Baie dankie Ina. Dankie weereens aan elkeen vir sy/haar aandeel aan ŉ 

heerlike naweek. 

 

Willem Nel 
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SWK Droogtehulp 
Sedert my heel eerste besoek rondom 1993-94 kuier ek gereeld op De Riet, ŉ plaas naby Vanwyksvlei in 

die diep Karoo. Alta en Neill Kruger het my destyds aan die plek en sy mense kom voorstel. Vriende het 

hartsmense geword. Kosie en Francis van Schalkwyk en hul familie, die plaas en die omgewing het deel 

geraak van ons. Ek voel tuis op De Riet.  

Kosie en Francis het op Vanwyksvlei grootgeword. Hul kinders is hier gebore en het hier grootgeword toe 

die dorp nog ŉ skool en ŉ koshuis gehad het. Die dorp het toe nog ŉ hotel, ŉ tennisbaan en 

motorhawens gehad. Die telefoon sentrale was uit die dorp beheer. 

Tegnologie het ook ŉ impak gemaak op so ŉ afgeleë plek. Die gelui van die plaastelefoon wat met vier 

kort luie jou geroep het, en ander kombinasies vir die plase in die omgewing het stil geraak. Dit is 

vervang met ŉ satelliet foon. Die marnet radio het nie meer soveel boere wat inskakel daarop nie – dit 

het stil geraak. Die Lister-enjin wat die generator aandryf vir die ligte word nou aangevul deur 10 groot 

sonpanele. Daar is nou ŉ sonkrag stelsel wat kombuistoestelle van krag voorsien. Ligte gaan nie meer af 

sodra die Lister afgeskakel word nie. Daar is nou TV ontvangs op die plaas a.g.v. die DSTV satelliet skottel. 

Die ou antrasiet AGA stoof werk steeds in die winter, maar ŉ gasstoof doen deesdae meeste van die 

werk. Water word steeds uit die aarde gepomp met windpompe, maar sommige van die kampe het al 

sonpompe. Met elektriese krag is daar nou ŉ drukpomp vir die water vir huisgebruik. Die badkamer het 

nou ook ŉ stort. ŉ Waskom saam met die bad word dus baie minder gebruik. 

Op De Riet het groot vriend Neill Kruger my aan Jan Kum-Kum kom voorstel, die ou Boesman wat baie 

van ons leer jag het. Respek vir die veld geleer het. Vir hom het ek oneindig respek gehad. Ek het vir Jan 

Kum-Kum op De Riet kom kry – of eintlik het hy vir my De Riet gemaak. 

Oor die jare het ek al die verskillende gesigte van die plaas en die omgewing gesien. Die mooi as die 

boesmangras so hoog staan dat jy moeilik oor die vlaktes kan sien. Die suiwer hemelruim met die sterre 

wat net bokant jou kop blink. Die melkweg wat ŉ helder ligstreep oor die hemelruim strek. Die laaste 

paar jaar het die wêreld meer sy swart kant gewys. Daar is min tot geen weiding in die veld. Oral is die 

vee minder as in die verlede en in ŉ baie swakker kondisie. Mens en dier kry swaar met die droogte. Op 

De Riet het dit in Mei-maand laasjaar ongeveer 25mm geval. Daarna niks nie. Hulle wag in geloof vir 

lewegewende reën. 

Die mense hier lewe naby aan hul skepper. Huiskerke en familie nagmaal is aan die orde van die dag. 

Op Kosie se bedkassie lê ŉ goed belese Bybel – een met ŉ bruin leer omslag. Hy het my filosofie kennis al 

menige kere getoets met uittreksels uit die Bybel. Selfs die SKA projek moes verduidelik wat wil hulle dan 

nou maak as hulle in tyd wil terugkyk. 

Die Karoo is nie mooi gemerk soos ons provinsies of munisipale streke op kaarte of met borde langs die 

pad nie. ŉ Mens weet egter wanneer jy in die Karoo is. Jy voel dit en jy sien dit. Mense lewe anders hier 

as in die stad. Dis Afrikaans. Volgens die 2011 sensus praat 97.7% van die mense hier in die Kareeberg 

distrik Afrikaans. Een tannie het my mooi laat verstaan: “Kyk, hier ken ons net 3 Engelse woorde – Yes, No 

en F#k jou”.  

Op Landbou.com lees ek oor die onlangse Karoo-reën hoe Mnr. JB Vos beskryf dat ŉ area met ŉ radius 

van ongeveer 100km rondom Vanwyksvlei niks tot 10mm reën gekry het die afgelope Paasnaweek. “Ons 

is diep in die moeilikheid hier. Ons moet nou drastiese stappe doen en dalk ons plase ontruim.” Hierdie 

berig was nadat meeste van Suid Afrika goeie reën ontvang het. 

Om die nood in die Karoo so effe te verlig ry ek en vriend Danny le Roux die 18de April met ŉ vrag kos vir 

De Riet en omgewing.  

Vanaf die Kaap tot in Brandvlei is die reis relatief vinnig. Net meer as 570km en 

6.5 ure se ry. Op Brandvlei gooi ons eers diesel in en blaas die bande af vir die 

grondpad. Ons draai Oos - weg vanaf die teerpad – Vanwyksvlei se rigting. Die 

R357 loop verby SKA se skottels - ŉ grondpad van 149km. Ons sien slegs een 

ander motor op die grondpad. Slegs twee plase langs die pad lyk nog bewoon. 

Ons het later gehoor daar is nie veel meer bewoonde plase nie. Na net meer as 

120km draai ons links, deur 7 plaashekke, elkeen ongeveer 2 tot 3 km uit mekaar. 

Amper 2-ure se ry aan die grondpad. Hier was lanklaas ŉ padskraper op die 

grondpad.                                                                                                             Die 

droogte se klem is nog sterk om die gemeenskap. Mense sukkel om te oorleef. 

Daar is min tot geen kos in die veld vir die skape nie. Mense lewe eenvoudig. 

Daar is min plek of geld vir luukshede – of selfs vir die alledaagse 

noodsaaklikhede. Lewensruimte is daar baie. Hier is maar gemiddeld 1 mens elke 3-4 vierkante kilometer. 
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SWK Droogtehulp ……….Vervolg 

Saam met die kuier bring ons kos – amper soveel as wat die bakkie kan dra. Ek vra Francis om te help 

om die kos te deel waar die nood groot is. Sy deel die grootmaat blikkies en pakkies in bondels. Sy weet 

hoe die nood druk. Hulle ervaar dit self, maar tog word daar ruim gedeel. Die eerste aand kom die 

eerste gesin ŉ deel haal - dis mense van ŉ buurplaas – amper 8km weg soos die kraai vlieg. ŉ Rowwe 

plaaspad. Trotse boeremense. Ons eet eers saam. Die woorde is min maar die dankbaarheid is groot. 

“Dit gaan goed met ons, dankie. Dis net baie droog.” Later kry ek ŉ dankie boodskap: “Selfs my sout 

was op en julle kom seën my met sout...”Ons ry die Saterdag dorp toe. Dit is ŉ uur se ry met die hekke en 

die klippe-pad. Vir die plaasmense is dit ŉ alledaagse realiteit. “Ons plaasbakkie ry nou met 10-ply 

bande. Dis vrek duur, maar ek kry nie meer so baie pap wiele nie.”  

Eerste stop is by een van die dorpsmense. Ons laai kos vir hulle af. Daar is min in die huis, maar die 

mense is vriendelik en innemend. In die kombuis word daar vetkoek gemaak. Op die eetkamertafel is ŉ 

groot legkaart van die dorpie Manarola in Italië waarmee hulle besig is. 

Ons maak ŉ draai by die koöperasie. Monique is die dame agter die toonbank. Die rakke is netjies 

gepak met die nodige wat ŉ klein boeregemeenskap nodig het. Sy help vir oom Fasie met sy twak en 

“sulke lang harde koekies” wat die tannie wil hê – “Provita, oom?” – vra sy voor sy dit van die rak afhaal 

en oplui.  

Ons kry ŉ week se voer vir die skape. “Dis maar elke week se ding. As ek nie voer saam met die 

turksvyblare en die aartappel stukke gee nie, dan kom die skape nie voor nie.” Danny betaal vir die 

voer. “Ek voel ek moet ook ŉ bydrae lewer.” My bakkie voel weer gelaai onder die sakke voer.  

Ons stop by André se slaghuis. Ons ken kom - hy ry soms Kaap toe met skaapvleis wat baie mooi verpak 

is vir die stadsmense se bestellings. “Jong, ons kry nie genoeg vleis vir Kaap toe ry nie. Hier is nie meer 

slaggoed nie. Die groot winkels in die stede vat alles weg wat die slagpale hanteer. Die boere kry ook 

nie meer pryse nie. Dinge is verkeerd-om. Hier is nie slaggoed nie maar die pryse wil nie styg vir die boere 

nie. Die pryse gaan net af.” Ons koop twee van die ses skape wat in sy koelkamer hang. “Vroeër was 

my koelkamers vol vleis.” Die opsaag en verpakking is soos altyd baie goed en mooi gemerk. 

Terug op die plaas word die skape se voer voorberei. Dit is ŉ mengsel van gekoopte voer, aartappel 

stukke en turksvyblare. Die aartappels is ŉ skenking van boere uit die Vrystaat deur Boere in Nood. Die 

turksvyblare groei op die plaas en word gepluk en in klein stukke gekap voor dit saam met die 

aartappel stukke gemeng word. Dit is vreemd om te sien hoe die skape die vreemde mengsel vinnig 

opeet.  

Die aand neem ek foto’s van die plaasmense en hul kinders. Dis nie aldag dat hulle iemand het wat 

goeie foto’s neem en vir hulle laat kry nie. Hul dankbaarheid is groot. Die fotonemery het nou al ŉ 

instelling geword. 

Met die dat die telefoonlyne in groot dele van die Karoo nie meer werk nie, het Telkom satelliet fone op 

sommige plase ingesit. Saam met die nuwe tegnologie is daar ook beperkte WiFi. Dis ŉ luukse en ŉ nuwe 

tegnologie hier op die plaas. Teen Sondag wys my foon se yr.no se weerkaart dat dit kan begin reën. 

Kosie stap uit en kyk na die Noord-Weste. “Nee wat – hier is nog niks weer wat kom nie.” Ek glo vas in 

tegnologie, so saam met yr.no maak ek ook my Ventrusky app oop. Dit wys hoe die reën teen 

Maandag net voor 3-uur gaan begin val. Maandag staar ek saam met Kosie in die rigting 

waarvandaan die reën vir hulle kom. “Nee jong, dit lyk nie na reën nie.” Amper 50-jaar se boere-

ervaring kom nou testaan teen die moderne tegnologie van weervoorspellings. “Hier is wolke, maar dit 

dra nie reën nie. Jou weervoorspellings is nie reg nie”. Ek kan sien dat hy saam met my wil glo dat dit sal 

reën, maar in sy oë is meer wanhoop as verligting. 

Maandag 3-uur kom en gaan. So ook Maandagnag en Dinsdagoggend. Ons vat die pad terug Kaap 

toe. Nog steeds geen reën op De Riet. 

So 25km voor Brandvlei kry ons reën. Dit moet die reën wees wat yr.no voorspel het. Groot  
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   KAAP MIDDELANDE GEBIEDSKAMP…...Vervolg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWK Droogtehulp ……….Vervolg 
poele water in die pad. Die bakkie ry swaar deur sommige van hulle. Selfs die rivier net voor Brandvlei het 

water. Dit is water wat Noord vloei – Grootvloer net Wes van Verneukpan se kant toe. 

Ons gooi weer diesel in op Brandvlei. Net kort van R500 se diesel vir die grondpad in plaas toe, dorp toe 

en weer terug. Ek bel plaas toe. Het julle reën gehad? “Niks nie. Net ŉ paar belofte druppels. Nie eers 

nodig gehad vir die bakkie se wipers.” Ek vertel van die reën op Brandvlei. “Ja, dit klink my daardie 

mense het die keer genade gekry. Ons beurt sal seker kom. Ek weet net nie wanneer nie.” 

Terug by die huis probeer ek saam met Danny en ander vriende planne maak. Ons moet iets kan doen 

om die mense en die gemeenskap te kan help. Ons kan nie hartsmense en ŉ gemeenskap oorlaat om te 

vergaan in die droogte nie. Om kos bymekaar te maak en aan te ry is relatief maklik. Dit is egter ŉ 

korttermyn oplossing. Ons moet kundigheid by die mense uitkry om dit wat stukkend is reg te maak en 

mense op so ŉ vlak kry om te kan aangaan wanneer dit weer reën. 

Na hierdie lang lees: As daar enige van julle is wat voel hy kan tyd afstaan om saam te kom en sy 

kundigheid kan deel moet hy /sy my asb. laat weet. As jy ŉ motor- trekkerwerktuigkundige / elektrisiën / 

sweiser / boekhouer / rekenaartegnikus / tandarts / dokter / dominee / haarkapper of enige kundige is 

wat bereid is om sonder vergoeding tyd af te staan om die boere en mense in nood daar te gaan help, 

laat weet my asb. Die nood en die tekorte is regtig groot. Ons sal reël dat jy in kontak geplaas word met 

die regte mense om so direk hulp te verleen vir solank jy bereid is om dit te doen. 

Geskryf deur Niël Goslett 

Facebook inskrywings. 

Sjoe, die inset en skenkings vir die droogtehulp van die SWK lede die naweek by Klipkrans was groot. Selfs na die 

tyd het daar nog skenkings ingekom. Soos dinge nou lyk is my bakkie te klein en sal ons 'n sleepwa of nog 'n 

voertuig(e) moet saamvat. Baie baie dankie vir almal en elkeen se omgee, ondersteuning en bydraes.   

Niel Goslett En steeds kom die skenkings in. Vandag 'n mooi bedrag ontvang. Baie dankie aan die 
persone verantwoordelik daarvoor. Ek staan in verwondering en diepe dankbaarheid vir wat een SAWA 
streek kan doen deur saam te staan.  

Danny le Roux Suidwes-Kaap se voorsitter het tydens ons bestuursvergadering met passie kom vertel van sy 

ervaring saam met Niël. Ons as bestuur het toe besluit ons wil help, en die saadjie is water gegee. Hierdie was ons 

eerste kamp waar dit aan die lede meegedeel is en van daar het dinge net gebeur. Daar is al selfs ‘n sleepwa wat reg 

staan as dit nodig is. Na die kamp het die skenkings bly groei. Vreugde oor ‘n sakkie sout, toiletpapier, ja dis die 

werklikheid….wil jy nie ook help nie? U kan ons kontak per epos. sawa.swk@gmail.com 

Baie dankie Petrus Theron  

https://www.facebook.com/niel.goslett
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 OUPA WIM SE BUS—3de gedeelte 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links: Oupa Willem; Oom Bert, Ouma Salomé, Tannie Rina en haar man Oom Uys 

 

Hier volg die 3de gedeelte van Oupa Wim se wedervaringe, net ter agtergrond: My oupa Willem van Loon 

het geïmmigreer van Nederland ongeveer 1933.  Hy het my ouma, Salomé Viljoen, ontmoet waar sy by 

Dominee Rumpff geloseer het. Hulle is toe in 1936 getroud en het in Pretoria gewoon.  Hulle het 3 kinders 

gehad waarvan my mammie, Anna-Lucia, die oudste is.  Tweede is my tannie Rina en daarna is my oorlede 

oom, Lambertus (Bert).   

Maandag 26 September.  (950m / 22.1 gallon) Ons vertrek op ons reis na Oos- en Noord Transvaal.  Dis die 

eerste toer van ŉ week met die Gemsbok.  Ons het heerlik rustig gery na Silverton waar ons een en ander aan 

Schoeman moes oorhandig.  Vandaar het ons in minder as twee uur na Middelburg gery. (1046m) 

Middelburg – Daar het ons die olie van die enjin omgeruil. (18 pinte koste 1.11.6) en ŉ rubber mat gekoop vir 

die hoofdeur.  Net van Middelburg het ons koffie gedrink en ŉ klein eentjie op die Lydenburg pad het ons 

om half twee heerlik geëet omtrent ŉ paar myl van die Bambi motel.  Om 3 uur was ons by die Swempark 

waar ons Karavaan kon parkeer vir die nag.  Die stadsklerk was nie te  bereik per telefoon selfs geen enkele 

mansmens was daar.  Die Burgermeester was uitstedig en die onderburgermeester was baie verwonderd om 

deur my gevra te word om toestemming te verseker om daar te staan.  Wel was ons daar toe kom Jan en Tini 

Hellman ons reeds besoek.  Jan het temperatuur gehad en kon dus nie lank bly nie. Op dokters instruksie 

moes hy ŉ paar dae die bed hou.  Tog het ons nog ŉ goeie uur lekker gesels.  Daarna het ons begin regmaak 

vir aandete. 

Dinsdag 27 September (1150m) Ons gaan die môre eers nog na die Veldmans en drink daar koffie.  Die kinders 

geniet van die kort verposing op die plaas.  Omtrent 10 uur vertrek ons om deur Ohrigstad –Erasmuspas – 

Strydomtonnel na Hoedspruit te ry.  Geen woorde kan hierdie natuurskoon beskryf. Vervolg op bl 18 

VOORWOORD 

VERVOLG VAN VORIGE UITTREKSEL IN sawanant—Kongres 2018 
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OUPA WIM SE BUS                       Vervolg van bl 17 

Dit was alles wonderlik, net baie warm, spesiaal in die Laeveld toe ons na Tzaneen gery het. Die Karavaan is nie 

baie stofdig nie en ons sal daarna moet laat sien voor ons weer ons op ŉ stofpad sal waag.  Die watersisteem 

het verder agteruit gegaan.  Ons kan nou geen druk meer op die water hou en moet ons behelp met waterkan 

en emmer.  Ons kampeer by die Harris Motel waar die Gemsbok onder die moerbei boom staan.  Die kinders 

kan sommer deur die dakluik moerbeie eet. 

Woensdag 28 September.  Terwyl ons in Tzaneen is wil ons graag ons watersisteem laat herstel.  Ons het die 

Gemsbok na die Ford Garage geneem en daar het 3 mechanics die sakie van alle kante bekyk.  Hulle het probeer 

om die tank se lek te herstel maar hulle kon nie daarby kom nie.  Hulle moes dit opgee nadat hulle ŉ paar keer 

probeer het.  Ons is dus sonder ŉ herstelde watersisteem daar weg en sal 

ons maar hierdie werk met die emmer moet help.  Op Duiwelskloof neem 25 

gallon dieseline in en 1 pint olie.  (1366m / 25 gal / 1p olie)  Ons ry via 

Munnik – Pietersburg waar ons plek op die trein vir Rina gaan kry om 

Donderdagaand na Pretoria te gaan.  Salomé doen nog ŉ paar inkopies en 

ons vertrek na “Adams Appel” ŉ motel omtrent 10 myl van Louis Trichard.  

Ons arriveer omtrent 6 uur en na ŉ heerlike maaltyd en warm bad verlaat 

ons die wêreld en verdiep ons in ŉ soete rus. 

Donderdag 29 September.  Adams Motel vandag rus ons en werk ons aan 

die karavaan.  Die plan is nou om vanmiddag na ons gerus het, na Louis 

Trichard te gaan.  Ons sit Rina af by familie van Tonder. (1500m / 1p olie)  Hulle sal ons help om haar op die 

trein te sit.  Ons sal vanmiddag warm eet.  So het dit dan ook gebeur en ons is baie vriendelik ontvang deur Dr 

van Tonder. Mevrou was nie tuis.  So moes ons nadat ons koffie gedrink het, van Rina afskeid neem.  Dr sou sien 

dat Rina op die trein sou kom die aand.  Ons het toe na ŉ plato op die berg (Soutpansberg) gery en daar 

parkeer.  Wat ŉ wonderlike uitsig oor die vallei met al die liggies.  So het ons die aand rustig deurgebring. 

Vrydag 30 September.  Toe ons die môre wakker word was die mis dik van die lae wolke wat om die berg toegetrek 

het.  Ons vertrek om 9:30 en ry deur Wyllie’s Pont na Messina. Om 5 uur .was ons weer by familie van Tonder. 

Die aand het Dr en Mevrou vir ons kom kuier by Adams Motel.  Dis die laaste aand van ŉ wonderlike week wat 

net veels te kort is, want môre moet ons die  myl Pretoria toe ry.  Om 10 uur gaan ons inkruip. 

Saterdag  1 Oktober (1630 m) Die laaste dag het aangebreek.  Vannag was dit baie koud.  Vanmôre om 7 uur was 

die temperatuur in die kajuit 50°F.  Eers om 9:05 vertrek ons en om 10:10 was ons in Pietersburg, daar parkeer ons 

die Gemsbok by die Stadshuis. Daar kom kuier Rolien van Heerden en haar dogter ŉ rukkie vir ons.  By die 

Potgietermonument net 10 myl buite Piet Potgietersrus (vandag Mokopane) het ons heerlik geëet en ook daar 

minstens ŉ uur vertoef.  (1733m / 15 gal) By Potgietersrus het ons 15 gallon diesoline ingeneem.  En so het ons 

na nog ŉ verposing vir middagtee om presies 5 uur by Juanita Woonstelle aangekom met ŉ gevoel van verlange 

na ŉ week rus wat al te gou verby gegaan het. 

Tot volgende keer!   Marianne  

Adams Hotel vandag 
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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 

Dit is vir my baie hartseer dat die streek waarby ons oorspronklik 

aangesluit het, moes toemaak.  Sawa Oosvaal is nie meer nie!  

Ons het nou deel geword van die Luiperds en ek wil net baie dankie sê 

vir die Voorsitterspaar, Chris en Sandra en die Gebiedsvoorsitter Peet en 

Elaine, dat hulle ons so laat welkom voel het. 

Ek is nogal baie opgewonde om hierdie jaar wat SAWA 50 jaar oud is, 

die Kongres by te woon.  Ek is seker daarvan dat dit ‘n spog geleentheid sal wees! 

Onthou om julle nuus vir ons te stuur! 

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 
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SEKRETARIS                                                             PENNINGMEESTER                                                WEBBLAD REDAKTRISE 

 Andre Swanepoel                                                                  Wynand Theron   Ilze Kleynhans 

 Aenv.swanepoel@gmail.com                                             Wynand.theron@avisfleet.co.za                                               SawaSacaSa@gmail.com 

 082 779 3245  082 881 7279  083 787 0930 

SKAKELBEAMPTE                                                      SAWA-KANTOOR: REDAKTRISE 

 Rudi Kleynhans Administratiewe beampte  Marianne Erasmus 

 Rudi.kleynhans@nac.co.za                       Juliana Knoetze  sawanant1@gmail.com 

 083 789 0930  sawa@absamail.co.za  082 890 2019 

SAWA-WEBADRES:   011-918 0699   

 www.sawa.org.za     

http://www.sawa.org.za/


24 

PRESIDENTE 2019                                                                                                NASIONALE NUUSBRIEF 


