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SAWA EREKODE

Hiermee verbind ek myself en my gesin tot die Grondwet, asook die

Riglyne en Gedragskode van die Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie.

Verder verbind ek myself tot die volgende:

1.  Ek sal strewe om die Christelike grondslag van SAWA te bewaar en uit

      te lewe.

2.  Ek sal SAWA dien sover ek kan en alles in my vermoë doen om ons

      assosiasie uit te brei.

3.  Ek sal ons geliefde land se natuurskoon en sy fauna en flora beskerm

      en bewaar.

4.  Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking so4.  Ek sal poog om alle openbare geriewe en fasiliteite tot my beskikking so

      te benut dat ander gaste dit sonder ongerief kan gebruik.

5.  Ek sal poog om in alle opsigte hoflik te wees, beleefd op te tree en 

      bedagsaam te handel teenoor alle padgebruikers.

6.  Ek sal daarop let om nie deur my gedrag die eer van SAWA te skend nie,

      maar sal poog om die agting van almal met wie ons in aanraking kom

      af te dwing.

SAWA EREKODE IN JEUGTAAL

1.  Ek sal my bes probeer om Christelik op te tree tenoor al my maats.

2.  Ek sal help waar ek kan en vir ander maats vertel van SAWA.

3.  Ek sal nie bome en plante verniel of afpluk nie en die diere en voëls beskerm en 

      bewaar.

4.  Ek sal nie in die toilette speel of mors nie,want ander wil dit ook graag gebruik.

5.  Ek sal met my SAWA maats vriendelik wees en nie met hulle baklei nie.

6.  Ek sal nie lelike dinge doen sodat ander mense sê SAWA kinders is stout nie.

3



PITKOS

Die Majesteit van die Kruis                                      Lukas 23:44-49

Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor -Luk 23:46

Vir die meeste toeskouers was dit daardie dag op Golgota maar net nog 'n

kruisiging.  Nog 'n misdadiger wat gestraf is op die wreedste wyse

waaroor die regstelsel van daardie tyd beskik het. Die elite van die

tempel was hoogs in hulle skik omdat hierdie Jesus van Nasaret,hierdie

onstellende invloed, vir altyd stilgemaak is.  Hier eindig sy wilde aansprake

van Messiasskap. Hy hang gekruisig tussen misdadigers en die wêreld

kan Hom nou sien vir wie Hy werklik is. Of só het hulle gedink.

Weereens is die almag en majesteit van God geopenbaar deur presies

dié Persoon wat die skrifgeleerdes, die priesters en die Fariseërs gehoop

het om te vernietig.  Ten spyte van die feit dat sy bloeiende liggaam aan 

die gruwelike kruishout gehang het, was die Seun van God nog in volle

beheer terwyl Hy oor sy vyande getriomfeer het.

Dit is Hý wat vrywilliglik sy lewe afgelê het - nie húlle wat Hom daarvan

beroof het nie. Nadat Hy gedurende sy aardse bediening in 

gehoorsaamheid alles gedoen het wat God van Hom verwag heat, was dit

Christus wat sy gees aan God oorgegee het.  Dit was Jesus Christus,

Verlosser en Saligmaker, wat self gekies het waar,wanneer en hoe om te

sterf - nie sy vyande nie.

Dit was Christus wat die kruis omskep het van 'n gevreesde instrument

van marteling en brutaliteit, tot 'n heerlike simbool van oorwinning oor die

Bose, sonde, dood en teëspoed.  Dit is vir ons die oorsaak van groot

vreugde terwyl on jubelend sing:

Hy sterf vir ons, so diep verlore, vir ons stort Hy sy bloed.

So word ons nou, uit God gebore, hernu in ons gemoed.

Laat ons Hom dan nou dankbaar nader wat s ó uit liefde ly;

deur Hom heet ons in God 'n Vader wat ewigt Vader bly.

Vanuit: Jou God is Koning - Solly Ozrovech
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Dagsê, mede Sawanante

Dit is die eerste nuusbrief vir 2013. Ek wens almal 'n voorspoedige

jaar toe en as nuwe redaktrise hoop ek dat ek julle ondersteuning

gaan kry in die toekoms en dat julle jul nuuswaardige artikels vir my sal

aanstuur per e-pos vir publikasie in die nuusblad, of dit persoonlik vir

my gee of vir een van die bestuurslede.

Stuur asseblief ook vir my advertensies wat jul wil plaas - dit is R50-00

per advertensie en almal sal dieselfde grootte wees.

Ons eerste kamp op Jeffreysbaai  vir Januarie 2013 het 'n goeie opkoms 

gehad . Ons was 24 woonwaens en het 'n jeug naweek vir oud en jonk 

gehou. Lees meer omtrent die naweek in die kampverslag.

Februarie maand het ons by Willows ook net so lekker saam gekamp, 

was 19  woonwaens en het lekker vrugtefees gehou. Dit was  

seniorburger kamp en van die lede het Vrydag oggend saam ontbyt 

gaan geniet by Sacramento.  Dankie vir die lekker gees tussen ons 

woonwa kampers en vir al die liefde wat ons so ontvang van mekaar.

Wanneer die volgende nuusbrief verskyn dan is dit alweer winter.

Tyd vir sop en brood en dan moet ons weer ons warm komberse

uithaal. So geniet die somer en tot volgende keer mooi bly en lekker

saamkamp.

Strelitziagroete

Irene

Mattheusstraat 3

DESPATCH

Sel:   082 878 5009Sel:   082 878 5009

E-Pos: ivanfer@absamail.co.za
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VOORSITTERSVERSLAG : JANUARIE 2013

Dagsê Sawanante   

Die nuwe jaar se werksaamhede is al vinnig aan die gang en dit lyk amper nie of daar 'n 

vakansie was nie.  Ek hoop diegene wie 'n ruskans gehad het, het dit goed benut en deeglik

voorberei vir 2013.  Mag hierdie jaar vir almal baie geseënd en voorspoedig wees. 

Aan al die nuwe studente, veels geluk met jul matriekuitslae.  Mag julle 'n goeie jaar beleef.

So wil ek ook voorspoed toewens aan diegene wie al amper hul kursus voltooi het en ook

aan die diegene wie nog op die skoolbanke 'n jaar of wat moet deurbring.  Skouer aan die

wiel is die enigste antwoord!  Voorspoed vir dit wat op jul wag.

Wat die gesondheid betref is almal nog deur Sy genade aan die gang en daaroor is ons 

almal baie bly.  Denzil en Fransie se kleindogter is siek en almal se voorbidding sal op prys

gestel word.  Tannie Janetta se voete is nie soos dit moet wees nie en daarvoor sal sy

moontlik 'n geneesheer in Bloemfontein moet gaan spreek.  Ons hoop nie daar gaan groot

kopsere wees nie.  Simon moet ook die spesialis gaan spreek en daar hoop ons ook van die 

beste.  Met ons ander seniors en lede gaan dit onder omstandighede goed.

Soos almal in die nuusblad kan sien, het Lerika die tuig as redaktrise neergelê.  Sy is tans

besig met verdere studies en daarvoor sal sy baie tyd nodig hê om saam met haar gewone

take kop bo water te hou.  Lerika, baie dankie vir die tyd wat jy aan die nuusbrief gewei het

en ook vir die sukses wat ons tot dusver kon behaal.  Voorspoed met jou studies en hopelik

sal daar na 'n jaar of twee weer van jou sukses melding gemaak word.  Gelukkig is daar 

iemand geidentifiseer wie bereid is om die nuusblad te behartig.  Kom ons werk almal saam

en stuur nuusberigte, resepte, toere wat onderneem is en sommer alle nuuswaardighede

deur.  Dit sal baie help om ons nuusblad op standaard te hou.  Irene, dankie dat jy

voortaan na ons nuus gaan omsien.

Hierdie jaar het ook weer eens sy eie uitdagings en derhalwe wil ek graag 'n beroep op ons

lede doen om sover moontlik, ons saamtrekke by te woon. Hoe meer siele daar is, hoe meer 

vreugde.  Daar is soos elke jaar sekere pligte wat nagekom moet word en daarom wil ek die 

vrymoedigheid neem om ons lede se samewerking te vra wanneer ons fondse insamel of

verkopings hou.  Ons ploeg tog weer van die fondse terug na die lede.  Verder moet ons 

ook poog om nuwe lede te werf.  Die jonger lede is veral nodig om die leisels te neem.

Die 100 plus word deur Klein Karoo begin Maart 2013 aangebied.  Dit is 'n kort naweek en ek

hoop die genooides sal daar kan uitkom.

Ons eerste saamtrek vir 2013 is ook nou agter die rug en watter lekker naweek was dit nie!

Met goeie weer en meer as twintig woonwaens, kan ons regtig nie kla nie.  Ons het so goed

afgeskop en ek hoop van harte dat die res van die jaar se saamtrekke net so goed 

ondersteun sal word.  Selfs die "Gebied" het saam met ons gekuier.

Ten slotte hoop ek dat ons as bestuur weer soos in die verlede, goed sal saam werk met

die ander streke, die gebied, sowel as hoofkantoor.

Groete tot volgende keer.

Kobus
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                  KAMPVERSLAG:  JEFFREYSBAAI 25 - 27 JANUARIE 2013

Jeug en Jeug en nogmaals Jeug!  Dit was die tema van die kamp op Jeffreys.  Behoorlik so dat

ieder en elk die naweek die kind in hulself herontdek het.

Vrydagaand was die boekevat onder begeleiding van Anneke gefokus op "Leef elke oomblik

in liefde en waardering vir die dinge en mense wat saak maak in jou lewe".  In aandenking

daarvan het al die lede 'n gediggie gekry om êrens in die woonwa op te plak om nooit te

vergeet van die boodskap nie!

Na boekevat was inbetaling behartig deur Anneke en myself.  Afgesien van 'n paar mense

wat geld in hulle spaar tyd maak en 'n paar kopkrap somme, het alles vlot verloop.  

Vrydagaand is ek seker was daar saggies gefluister in al die geliefdes se ore hoe spesiaal en

geliefd hulle is.  Daar was definitief in my oor gefluister.  Vure het hoog gebrand op die

pragtige somersaand - al het daar dan ook so een of twee verdwaalde druppels geval!

Saterdagoggend was weereens 'n pragtige dag en vroegoggend was die pret en plesier vir

die jeug in gereedwording. Volley Ball en Jukskei vir die kompeterende lede en water pret

(slip 'n Slide) vir die afkoel.  Daar was definitief nie 'n tekort aan jongmense in gees of lyf vir

die "Slipe 'n Slide" nie!  Die lywe moes gesmeer word, want die son het omtrent gebak en 

ons kindertjies was lekker rooigesiggies en uitgeput.  Hulle het sommer vroeg die aand aan

die slaap geraak.

Die slaaitafel was hierdie naweek weer opgeroep en was 'n groot sukses - ek hoop ons houDie slaaitafel was hierdie naweek weer opgeroep en was 'n groot sukses - ek hoop ons hou

die tradisie.  Daar was 'n paar spitbraai's wat definitief my mond laat water het en die res van

ons het maar ons steak en tjops oor die kole gebraai!

Kuiergaste kon die versoeking nie weerstaan om die helder maanlig aand by die see saam 

met ons te deel nie.  Riemke en Lourens se familie met die "kinners"  het by ons aangesluit

asook kuiergaste van my en Barry.  Dit was so plesier om weer saam met almal om die vuur

te sit en gesels.

Sondag, afgesien van ons mislukte pogings om 'n jeugdominee te kry om die boodskap vir 

ons te bring, was ons kerkdiens onder die boom definitief 'n wenner.  Die boodskap wat

Anneke met baie moeite en senuwees voorberei het, was spesiaal vir ons "kinnertjies"

bedoel.  Vissies en broodjies was uitgedeel en verseker sal almal aan die boodskap herinner

word elke keer as hulle 'n vissie of broodjie sien.  Dankie Anneke vir die moeite met die 

diens.

Na kerk het almal oudergewoonte bymekaar gekom vir koek en tee.  Ai, die lekkerste 

gedeelte van die kerkdiens.  Met al die lekkernye het ons omtrent nie geweet wat om

van te kies nie.  Ons kolletkte en "Oeps" was ook definitief 'n groot suskes.

Party van ons het kans gekry om weer die vure hoog aan te steek en onder die boom te

braai en ander van ons moes eenvoudig huiswaarts keer om ander verpligtinge na te kom.

Ieder geval die naweek was gevul met pret en liefde en tonne moeite.  Ons hoop die 

Gediggie  en Vrugte van die Gees  hang groot en trots saam met julle kamp plaatjies op

jul woonwa se deur.
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Baie dankie aan almal se ondersteuning en bywoning.  Mag die res van 2013 ook met

oorgawe en liefde gevul wees.

Warm SAWA groete. 

Barry en Dalene
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       "VRUGTE VAN DIE GEES"

 Die vrugte van die Gees is: liefde, vreugde, vrede, geduld, 

           vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid,

                    nederigheid en selfbeheersing.

             Galasiers 5:22-23

LIEFDE:   Lees 1 Korintiërs 13:  Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik: dit is nie

afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.  Dit handel nie

onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek

van kwaad nie.  Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die

waarheid. Dit bedek alles, go alles, hoop alles, verdra alles.

VREUGDE: n Gevoel van groot plesier en gelukkigheid.

VREDE: Om stil en tevrede te wees.

GEDULD: Die vermoë om vertragings, probleme en swaarkry te aanvaar

sonder om kwaad of ontsteld te raak.

VRIENDELIKHEID: Om gaaf te wees met ander mense en hulle goed te

behandel.

GOEDHARTIGHEID: Om simpatie vir ander te hë, omdat jy 'n goeie hart het.

GETROUHEID: Om altyd opreg teenoor ander op te tree, met 'n ho ë

mate van integriteit op te tree; om altyd dieselfde te

wees en nie iemand in die rug te steek of in die steek

                                                                                             te laat nie.

NEDERIGHEID: Om nie verwaand te wees of om te veel van jouself

te dink nie.

SELFBEHEERSING: Die vermoë om die impuls te weerstaan om dadelik en

verkeerd op te tree.  Om jouself eers te kalmeer voordat

jy optree in 'n moeilike situasie.
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KAMPVERSLAG:  THE WILLOWS: 21 - 24 FEBRUARIE 2013

Lankaas was die weer so byna volmaak soos Februarie se

kamp by Willows. "Huis" Strelitzia het so teen halfelf   

Donderdag vir die Seniorskamp begin aankom en daar is oor

en weer gegroet, tee gedrink en gehelp om die woonwaens

staan te maak.  Kwinkslae tussen veral die manlike geslag

het ook nie uitgebly nie!!  Na die middagslapie het Brenda

en kie vir ons heerlike koek en tee aangebied in die salige 

koelte van 'n nabygeleë koelteboom.  Toe die son begin watertrek is daar Boeke gevat by

Kemp en Janetta se staning, vleisgebraai of ligte aandetes geniet.  Die stemme en gelag

is nog tot laat gehoor en die salige stilte van gelukkige mense het oor die kamp

neergedaal.

Vrydagoggend is vroeg geroer en het die seniors by die nabygeleë Sacramento Restaurant

ontbyt gaan nuttig.  Daar is heerlik verkeer tussen die kanonne en ander oudhede van die

gestrande Sacramento skip.  Die skip het in Julie 1647 wes van Schoemakerskop op die

rotse geloop.  Later jare is 40 koper kanonne uit die see herwin, een waarvan in die 

eetkamer uitgestal is.  Gedurende die dag het die jonger Strelitzia-garde aangekom en was

ons uiteindelik 19 woonwaens.  Na boekevat by Kobus en

Brenda is die vreugdevure aangesteek en spoedig het die

watertand geure van potjiekos en braaivleis in die lug

gehang en is daar tot laat gekuier, gelag en gesels.

Saterdagoggend het die meeste van ons traag-traag 

opgestaan, ontbyt gemaak en sommer net lekker onder

mekaar gekuier.  Teen elfuur het Kobus die manne bymekaar gekry om met die blink balle

te speel.  Die hitte het egter gewen en is daar nie te lank gekompeteer nie.

Namiddag  was die kersie op die koek die heerlikste vrugtefees!! Bloedrooi waatlemoen,

goudgeel spanspek en suikersoet hanepootdruiwe van Calitzdorp is vinnig opgesny en..

en… partymense soos Basie en kie kon die versoeking van waatlemoensmeer nie 

weerstaan nie!  Wat 'n voorreg om so vrolik te kon verkeer met heerlike gelag en geskerts.

Saterdagaand na Boekevat by Kobus en Brenda is saam gebraai en die groot verskeidenheid

slaaie van die dames is met groot waardering geniet.  Sondagoggend kon later geslaap word

en 'n ligte ontbyt geniet (alhoewel meeste van ons deur die nag wakkergehou is deur 

nabygeleë gesang! (Of was dit onaardse geluide?)

Kemp het die erediens waargeneem uit Johannes 1 oor die wonder van die Drie-eenheid 

van God.  Ter illustrasie het hy Steve en Ischke se babadogterjie op die arm geneem om 

te toon dat net soos sy die gene van albei ouers het, so het God ons na Sy beeld geskep.

Ons jeug is ook nie verwaarloos nie, en Anneke het Sondagoggend vir hulle Sondagskool

gehou.  Saterdagaand by Boekevat het 'n paar van hulle vir ons "Ek is bly ek ken vir 

Jesus" gesing.

Plaatjies is na die diens uitgegee, heerlike tee en 

versnaperings geniet, en almal is 'n veilige terugsleep

toegewens.  Baie dankie aan almal wat meegehelp het om

die naweek so 'n sukses te maak.

Kampkommandante:  Kobus en Brenda Bouwer Kemp en Janetta Scholtz

                                          10



            20 Streek  -  Bonito en Amanda 

        25 Algemeen  -  Steve en Ischke

                  30 Streek  -  Nico en Laura

               70 Streek  -  Chris en Maxi

       

 

  10 x Kamp Kommandant  -  Jan en Marlene

           70 Streek  -  Kemp en Janetta           70 Streek  -  Kemp en Janetta

10 x Kamp kommadant  -  Kemp en Janetta
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      Cameron Jackson (Noena) Riebeek College Gr 5        Lynique Deysel Laerskool Frans Conradie Gr 3

      Alexa Barnard Laerskool Summerwood Gr 3   Layla Barnard Laerskool Summerwood Gr 1

              Annabelle Anker Shama Kids Graad R                   Stefani en Ilani Lambrechts

              Mieke Moore              Mieke Moore
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MAART

1 Tiaan du Toit

6 Marcel Moore

7 Jaco Barnard

12 Ina Mattheus

13 Janetta Scholtz

15 Marie Botha

27 Christelle Deyzel

27 Kobus Bouwer

28 Cameron Jackson

APRILAPRIL

1 Lynique Deysel

4 Sonnet Nortier

5 Annemarie Du Plooy

11 Riaan Venter

16 Lerika Venter

16 Kobie Du Plooy

19 Martin Deysel

21 Mieke Moore

27 Basie Mallinson

27 Stefanie Lambrechts

MEI

JUNIE

1 Ilani Lambrechts

7 Quintinn Ferreira 5 Layla Barnard

15 Pieter Barlow 9 Petro De Jager

15 Brenda Bouwer 9 Desiree Deysel

15 Adel Labuscagne 14 Marius Ferreira

21 Laura Meyer 26 Ben Barnard

28 Johan Ferreira 28 Ann Barnard

29 Irene Ferreira

29 Lottie De Vries29 Lottie De Vries
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          KAMPPROGRAM

DATUM MAAND OORD

26 - 28 April Homestead (Addo)

24 - 26 Mei Van Stadens (Senior Burger)

28 - 30 Junie Gamtoos Ferry

                                   LEDENUUS

Aantal lede 34

Bedank 0

Oorgeplaas 0

Nuwe lede 0

Aantal lede 34

LIEF: Quintinn en Irene oupa en ouma geword.

Quintinn se kleindogter, Aliana, is gebore - baie geluk.

Huweliks herdenkings - baie geluk

14 Maart Riaan en Lerika Venter

30 Maart Kobus en Brenda Bouwer

30 Maart Pieter en Belinda Barlow

3 April    Barry en Daleen Jackson Barry en Dalene Jackson

4 April    Bertie en Marie Botha Bertie en Marie Botha

6 Mei      Kemp en Janetta Scholtz     Kemp en Janetta Scholtz

26 Mei   Steve en Ishcke Lambrechts      Steve en Ischke Lambrechts

LEED: Tannie Janetta voet operasie - gaan baie goed met haar.

                 Simon moet operasie in Mei ondergaan. Wens hom baie sterkte

                 toe. Tannie Marie Botha se suster,gaan nie baie goed met haar nie.                 toe. Tannie Marie Botha se suster,gaan nie baie goed met haar nie.
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Baie geluk Reinett Mallinson, lid van Sawa Strelitzia, met die publikasie van jou resep

in die Wegsleep van Februarie 2013.

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              JOHAN SE AARTAPPELGEREG

Bestandele:  3 groot uie in dik skywe gesny

      6 aartappels geskil en in halwes gesny

      Sout en peper na smaak      

Metode:          Braai die uie in 'n platboompot op die kole tot dit blink.  Voeg die

                       aartappels by en braai verder saam met uie tot bruin.  Voeg sout en  

                       peper by. Gooi plus/minus 2 koppies kookwater by en prut tot gaar op

                                   matige kole. Dis heerlike saam met braaivleis.

Ingestuur deur Marietjie Ferreira
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Ienkie pienkie ponkie

Suid Afrika eet nou donkie

Hiekerie diekerie dok

ons maalvleis is nou bok

Taragie taragoe

ons eet biltong kangeroe

Kul jou hie kul jou daa

ons steaks is nou Sebra

Viskoekies in die Baai

bestaan meestal nou uit haai.

daai hoender wat so dril

is dikwels krokodil

Die salami aan die hak

is dalk ŉ Taiwannese brak

en die sagte pienk polonie

dalk net ŉ Shetland ponie

maar dis als die moeite werdmaar dis als die moeite werd

die arme Britte kry net perd...

Ingestuur deur Anneke Moore

16


