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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 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.
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EK IS BEKOMMERD OOR MY KIND!

Matt.6:33  Soek eers die Koningkryk van God…………………………

Een van die grootste bekommernisse wat 'n ouer kan hê , is die geestelike welstand van sy

kind.  En dit is veral in die kind se laat tienerjare of wanneer jy begin werk en nuwe vriende

maak dat die ouers voel hulle verloor hulle houvas en die kind staan gevaar om in sonde en

ongeloof te verval.

Dit is dan wanneer ouers voortdurend waarsku dat daar 'n dag van afrekening kom!  Maar 

hoe meer die ouers probeer, hoe minder steur die kinders hulle.

So het dit gebeur dat 'n baie bekende Prediker en skrywer, wat veral onder Amerikaanse 

jeugbendes sukses behaal het, een aand in Johannesburg opgetreë het.  Die plek was gepak

en na die diens het baie jongmense hulle harte vir die Here gegee.

Die prediker het vervolgens ouers

met probleem- kinders genooi om 

na vore te kom sodat hy vir hulle

kon bid.  Daar het onder andere 'n

minderjarige man na vore getre ё en

gevra dat daar vir sy drie kinders gebid

word.  Na 'n paar reguit vrae aan die

vader het die Prediker, skynbaar

hewig ontsteld, die man aan die 

skouers gegryp en hardop soos volg

gebied: "Here, red asseblief hierdie 

man!"

Is dit nie die probleem van ons tyd nie?  

Ouers wat bekommerd is oor hulle kinders terwyl hulle self nie die Here ken nie?

Vrouens wat huil oor hulle mans se onverskilligheid, maar self nie gered is nie?

Mense wat verwag dat die leeraar so en so moet lewe terwyl hulle self geen voorbeeld

stel nie?

Moenie toelaat dat die duiwel u blind maak vir u eie nood nie.  Laat ons 'n slag in die spieël

kyk en onsself die vraag afvra, Hoe is dit met my siel gesteld? ; en waar gaan ek die 

ewigheid deurbring?"

Jesaja 55 ver 6 s ê: Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is ; roep Hom aan terwyl Hy naby  

is." 

Wanneer ons dit gedoen het, kan ons met groot vrymoedigheid en geloofsoortuiging ons

kinders en geliefdes aan die Here opdra.
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Dagsê, mede Sawanante

Die lente is hier en dit is mos 'n baie pragtige seisoen van die jaar.  Die 

winter is so te sê verby en is ek nie bly nie, is maar nie 'n winter mens nie.

Dit is die tyd vir mooi blommetjies wat orals in die tuine oopmaak en kyk

net hoe mooi is die velde, vol veldblommetjies, alles lyk net meer vroliker

en mens is net meer lus vir die lewe.

Wil weereens 'n beroep op jul maak om vir my enige nuus, resepte,

of iets wat paslik vir die nuusblad kan wees, vir my te epos asseblief.

Dankie aan almal wat bygedra het aan die nuusbrief tot nou toe, sonder

julle maak dit my taak soveel moeiliker.

Baie geluk aan die nuwe bestuur , hoop jul sal 'n mooi jaar saam geniet en

aan daai wat nie verder aangaan op bestuur nie, dankie vir alles en mag jul

nog saam met die ander sawanante heerlik saam kamp. 

Die jaar het gevlieg, nog net 3 maande oor dan is dit weer Kersfees.

Aan al die matrieks wat gaan skryf en ook aan al die ander leerders in 

Strelitzia, mooi skryf en voorspoed vir die toekomstige eksamens.

Hoop om almal weer by die volgende kamp te sien.

Strelitziagroete

Irene

Mattheusstraat 3

DESPATCH

E-Pos: ivanfer@absamail.co.za

Sel: 082 878 5009
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                  VOORSITTERSVERSLAG : SEPTEMBER 2013

Die maande stap nou vinnig na die einde van die jaar toe.  Die winter is

amper verby en die somer lê voor.  Hopelik sal ons dan meer van skaars

vriende sien, want ons verlang al na julle!

Die jaarvergadering is verby en ons wil weereens dankie sê aan die 

bestuurslede wat uitgetreё het.  Rus lekker, onthou julle het nie afgetreё

nie!  Welkom aan die nuwe bestuurslede.  Ons kan sien daar kom nuwe

idees te voorskyn en ons glo Strelitzia kan net groei vorentoe.

Wat lief betref, wil ons vir Doep en Retha, asook Nico en Laura gelukwens

met die troues van hul kinders in September.  Ons dank die HERE dat

Denzil en Fransie se kleindogter se kanker skoon is na al die chemo-

behandelings.

Die lede wie 'n oud-lid ,Dawid de Ridder, ken kan ook aan hom dink in jul

gebede.  Hy is onlangs gediagnoseer met eerste graad leukemie.  Hy is 

tans besig met chemo-behandeling.

Ons is ook hartseer dat Bertie en Marie aangedui het dat hulle nie hul

ledegeld gaan hernu in Januarie nie.  Hulle sal vir oulaas saam met ons

kamp met die Kerskamp einde November.  Hulle was van ons stigterslede

en het diep spore saam met Strelitzia getrap.  Hoop ons kan hulle ompraat

om nog soms te kom kamp, maar ons is ook bewus van Marie se

toestand en wil hulle sterkte toewens vir hul toekoms.

Dank aan ons Hemelse Vader vir Sy bewarende hand wat Hy oor ons

hou oral waar ons gaan, nie net tydens die saamtrekke nie.

SAWA - groete tot volgende keer.

Ben
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                          KAMPVERSLAG:  28 - 29 Junie 2013

Strelitzia se lede is nie juis mooiweer-kampers nie.

Sommige kyk wel eers na die weervoorspelling voor hulle

belsluit of hulle kamp of nie.  Die naweek se weer het 

egter saamgespeel en ongeveer 12 woonwaens het saamgetrek die naweek.

Johan en Marietjie, sowel as Quintinn en Irene het twee dae vroeёr reeds kom kamp,

aangesien dit nog skoolvakansie was.

Vrydagaand het Pieter en Reitte vir ons Boekevat

waargeneem, waarna die inbetaling gedoen is. 

Aangesien dit die Vrydag Ann se verjaarsdag was (en ook

Ben sin die Woensdag) het hulle tee en eetgoed verskaf

aan diegene wat reeds die middag daar was.  

Vrydagaand kon niemand wag om vure aan te steek om te begin ontspan nie.  Daar is

lekker rondom die vure gesels, maar die beddens het later begin roep.  Die water in die

mans se badkamer was nog koud die aand en die mans moes maar saam met hul

vrouens gaan stort.

Saterdag was dit Irene se verjaarsdag en haar familie het kom kuier.  Sommige het na

Jeffreys se winkels gery en ander het sommer net lui rondgesit.  Kobus en Brenda moes

die middag reeds huis toe gaan, aangesien hul 'n partytjie moes bywoon die aand.  Die

aand het die meeste vroeg begin om potjies te maak.  Boekevat is deur Ben en Ann

waargeneem.  Vure het weer oral gebrand.

Sondagoggend het Ben die boodskap gebring, waarna daar plaatjies uitgedeel is en

"oepse" betaal is.   Daarna is daar heerlik tee gedrink en verder gesels.  Almal was

maar traag om die middag op te pak na 'n lekker naweek.

Aansporingsplaatjie: Basie en Reinett

60 Streek

75 Algemeen

Ben en Ann 7



                    Kampverslag: Willows 19 - 21 Julie 2013

Die kamp het vir ons baie vroeg begin.  Ons het reeds Vrydagoggend 

5 uur ons tent gaan opslaan aangesien Riaan by die Volkswagen Rally 

betrokke was.  Daarna het die twee van ons weer gaan werk.

Deur die loop van die dag het die woonwaens almal ingekom.  Vrydagaand

was boekevat by Steve en Ischke en sy het, baie gepas vir die koue aand, 

gesorg dat almal 'n koppie koffie en 'n koekie in die warmte van hul eie
woonwa gaan geniet. Vrydagaand was koud en winderig. 

Saterdagoggend het 'n paar mense

reeds vroeg ontwaak en begin regmaak

vir die voorbereidings van die ontbyt.

Dit is tussen 3 woonwaens voorberei en

so te sê almal het gehelp met die 

voorbereiding, dus het die vinnig gegaan.

Ons moes net verlegingskoorde van 

oorkant die pad aanlê, aangesien al

die braaipanne te veel krag getrek het 

en die krag die heeltyd laat afskop het.

Na die voorbereiding het almal nader

gestaan en heerlik gesmul aan die

ontbyt. Koningskos!!!!

Die res van die dag het rustig en lui verloop.  Boekevat was later by ons

woonwa gehou, waarna almal hul magies gaan volmaak het en weereens

vroeg gaan inkruip het, om van die koue te ontsnap.

Sondagoggend se sang diens was by ons woonwa gehou, gevolg deur die

gewone teedrinkery.  Mense was haastig om huis toe te gaan, dus het

die park vinnig leeg geloop daarna.

Groete tot die volgende kamp!

Riaan, Lerika, Steve en Ischke

     Aansporingsplaatjie

                            Marcel & Anneke Moore

                                        25 Algemeen
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                  KAMPVERSLAG:  SITRUSOEWER:  AJV:   09 - 11 AUGUSTUS 2013

Vroeg Donderdag oggend toe arriveer Quintinn en Irene by kamp aan, en later die middag

toe sluit Nico en Laura sowel as Johan en Marietjie by hul aan.

Van  vroeg Vrydag oggend het die res van die sawanante gearriveer en tente opgeslaan.

Almal het die dag geniet en Ben en Ann het die aand vir ons boekegevat onder die lapa.

Daarna het almal vure opgesteek en maar vroeg gaan inkruip.

Saterdag van vroeg af was almal

besig om klaar te maak vir die

AJV vergadering.  Stiptelik om 

11:00 uur het ons begin en die

verigtinge het goed afgeloop.

Baie geluk aan almal wat toekennings ontvang

het . Die nuwe bestuur is toe later aangewys en

baie geluk aan julle almal.

Aan die lede van die ou bestuur wat klaargemaak het, baie

dankie vir jul dienste gedurende die jaar wat jul as bestuur

gedien het.  Nou kan jul net rustig kamp en dit geniet.

Na die vergadering het ons almal heerlik saam gekuier, 

daar was heerlike eetgoed en drinkgoed gewees, en

daarna het almal terug gekeer na hul woonwaens en die

middag rustig deurgebring.

Later die middag het Ben begin met die kerrie pot en van die vrouens het gehelp met

die skil van die groente vir die pot. Dankie aan almal wat handjie bygesit het.

Johan en Marietjie het later die aand gesorg vir boekevat

onder die lapa en daarna het almal gekuier om die pot

en was dit nou smaaklik, Ben jy kan maar weer so maak!!

Marlene het gesorg vir poeding, en toe

almal heerlik klaar geeёt het, het almal

terug beweeg na hul woonwaens toe.

Sondag oggend het  Ds Gerrie van der Mescht van Kirkwood die diens vir ons gehou.

Ons het weer saam tee en koekies geniet en stadig maar seker het van die mense begin

tente afslaan.  Die kamp was verby en dit was tyd om huis toe te gaan.  Die dag was so 

heerlik warm dat 'n mens maar met 'n swaar hart opgepak het.

Groete:  Bestuur
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        MAN VAN DIE JAAR: DENZIL STRYDOM

    

                    VROU VAN DIE JAAR: FRANSIE STRYDOM
                                                                              ANNEKE MOORE   

                                                  

                            Hierdie twee dames deel die bogenoemde toekenning

       GESIN VAN DIE JAAR: BASIE & REINETT MALLINSON

Foto nie beskikbaar nie - hulle was nie teenwoordig nie

Baie geluk aan almal wat toekennings ontvang het.
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             Foto's van verskillende toekennings/plaatjies toegeken by AJV 2013 aan ons lede 
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Die kleinste woonwa in die wereld

Dit is amptelik die kleinste woonwa

in die wêreld. Hy is so klein dat hy met

'n scooter gesleep kan word. Hy is 

2 meter in lengte en 75cm breed.

Die klein wonder sal jou so £5500 

(R82 000) uit die sak ruk.

Hy spog met 'n volgroote enkelbed, 'n 19" televisie, 'n drank kabinet en tee maak fasiliteite.

Daar is extras wat jy kan byvoeg onder andere, son paneel op die dak, 'n skottel vir betaal

televisie, 'n speletjie konsole of jy kan kies watter kleur jy die woonwa wil hê.

Die vervaardigers sê as jy nog iets nodig het kan

jy maar gerus by jou naaste inkopie winkel inry

en dit kry.

Die verkope van die woonwa het gerys as gevolg

van die koninglike troue verlede jaar waar mense 

nie op die sypaadjies wou slaap nie.

Met die woonwa sal jy beslis baie spaar

op brandstof, maar sal nie plek hê vir beskuit

met jou boeretroos in die môre nie.
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VINGERVERF

Bestanddele:

1 pakkie plakpapiergom

'n bietjie minder as 2 liter warm water in 'n 2 liter bottel poeierverf

Metode:

1 Gooi die plakpapiergom in die 2 liter bottel.

2 Vul die bottel tot amper bo met warm water.

3 Skud tot die gom opgelos is.

4 Laat oornag staan.

5 Gooi soveel van die mengsel as wat vir elke kleur benodig word uit in

verskillende houers.

6 Gooi omtrent 1 eetlepel poeierverf van verskillende kleure in die houers.

7 Meng dit goed in die gommengsel.

Dit vorm 'n dik pasta en is gereed vir gebruik.

GESIGVERF

Bestandele:

1 bottel goedkoop "aqueous" room

poeierverf

Metode:

1 Verdeel die room in kleiner houers.

2 Meng die verlangde kleure verf met die room

Die verf was maklik af en beskadig glad nie die leerders se velletjies nie.
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SEPTEMBER

2 Ignus en Simone Barlow

6 Martie De Vries

9 Bertie Botha

12 Leon Deyzel

                AUGUSTUS 13 Ruline Moolman

15 Maxie De Wet

3 Melinda Labuscagne 21 Johan Moolman

4 Reinett Mallinson 23 Kemp Scholtz

7 Belinda Barlow 23 Retha Du Plessis

11 Barry Jackson 23 Marietjie Ferreira

20 Monique Barlow 25 Nico Meyer Jnr

30 Riemke Anker 27 Armand Labuscagne

29 Franco Du Toit

                     OKTOBER

1 Amanda Fourie

4 George Didloff             NOVEMBER
5 Riёtte van Loggerenberg 7 Jan Barnard

6 Fransie Strydom 9 Lourens Anker

10 Pieter van Loggerenberg

11 Simon Mattheus

22 Marlene Barnard

23 Ischke Lambrechts

28 Janke Du Toit
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    KORSLOSE MELKTERT

BESTANDELE:

4 KOPPIES MELK

1 TEELEPEL BAKPOEIER

3 EIERS

1 KOPPIE MEEL

1 TEELEPEL VANILLA

2 EETLEPELS BOTTER

1 KOPPIE SUIKER

SOUT

METODE:

Skei eierwitte van gele

Klits geel van eiers , voeg suiker by en klits baie goed

Smelt botter en meng met gele en suiker

Voeg meel, bakpoeier en sout by

Voeg dan melk en vanilla by plus styfgeklopte

eierwitte en klits baie goed

Gooi dan in 'n gesmeerde bak en bak vir

ongeveer 60 minute teen 180  ̊C

Ingestuur deur Irene Ferreira 
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                                   Die mooiste wat ek nog gelees het……..

               Soms is 'n mens se lewe vol glasstukke,

               Wat baie seer en diep sny,

               Maar die Here skraap al die stukkies glas

                                            bymekaar

               Herrangskik dit en maak die mooiste

                                      mosaiek daaruit.

               Dis hoekom jy so 'n mooi mens is,

               Jy het toegelaat dat GOD jou skep, Elke dag!

               Geniet jou dag en dankie dat jy-so spesiaal

                                   is…

             Moenie vandag probeer om GOD se hand vas te hou nie…

                      Laat Hy joune vashou! Hy doen die hou werk,

                      doen jy net die vetrou werk.

                    Mag jy Sy vashou werk beleef.

Ingestuur deur Ben Barnard
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Soms wens ek..ek kon almal se seer en swaar in my hande vat en dit wegblaas in die wind

Soms wens ek..ek kon vreugde bring in elke hartjie van 'n kind

Soms wens ek..ek kan kos op iemand wat swaar kry se tafel sit

en 'n geskenkie gee vir 'n kind waarvoor hy altyd en so hard voor bid

Soms wens ek..ek kan 'n verslaafde mens verlos van sy hel

en mense van God se liefde en se wondere vertel

Soms wens ek..ek kan almal se geloof in die lewe en in God sterker maak

soms wens ek..ek kan aan almal se lewens raak

Soms wens ek..ek kan 'n werklose man weer n werk laat kry

sodat ek sy hoop in more weer sterker kan kry

Soms wens ek..almal het net geluk geken

Soms wens ek..elke kankerlyer kan sy stryd teen kanker wen

Ek wens ek kan blindes weer laat sien

'n dowe die lewe gee wat hy verdien

Ek kan maar net wens..maar dis God wat al hierdie dinge in Sy hande hou

en dit is Hy wat wil hê jul moet Hom met alles vertrou

deur te glo en te bid

en al jul probleme in Sy hande te sit.

Ek hoop jy het n wonderlike dag !

Ingestuur deur Anneke Moore
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OORD

CAPE ST FRANCIS

JEFFREYSBAAI - MINIGEBIED

VAN STADENS - SENIOR 

BURGER

LEDENUUS

AANTAL LEDE 34

BEDANK 1

OORGEPLAAS 0

NUWE LEDE 0

AANTAL LEDE 33

HUWELIKSHERDENKINGS

Baie geluk aan almal , mag julle paartjies 'n mooi jaar beleef.

20-Sep BASIE EN REINETT MALLINSON

20 OKT JAN EN MARLENE BARNARD

29 OKT MARTIN EN CHRISTELLE DEYZEL

29-Nov NICO EN LAURA MEYER

4 DES BEN EN ANN BARNARD

7 DES JACO EN ANNEMARIE BARNARD

28 DES BONITO EN AMANDA FOURIE

Dit gaan baie goed met Fransie se kleindogter wat chemo gekry het, toetse het gewys

sy is skoon..prys die Here!!!!!!!!

Baie geluk aan Doep en Retha sowel as Nico en Laura met hul kinders se troues

wat in September plaasvind.  

Dawid de Ridder, ou sawalid van Strelitzia, onlangs gediagnoseer met eerste graad leukemie.  

Wens hom sterkte toe namens Sawa Strelitzia
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                                         STRELITZIA - BESTUUR

                Foto van links na regs: Quintinn, Pieter, Riaan, Ben, Daleen,Marietjie,Riёtte

Voorsitter Seniorburger-verteenwoordiger

Ben Barnard Quintinn Ferreira

Aliwalstraat 19,Port Elizabeth Mattheusstraat 3 , Despatch

Huis: 041 3604669 Huis/Fax: 0419333154

Werk: 041 3608500 Werk: 0414524466

Sel: 0734564001 Sel: 0737738579

Faks: 041 3608558    E-pos: franicquintinn@gmail.com

E-pos: admin@sasolcaperoad.co.za

Ondervoorsitter Skakelbeampte

Riaan Venter Daleen Jackson

Casperstraat 8,Uitenhage Aandblomstraat 27,Uitenhage

Sel: 0832926955 Werk: 0419944115

E-pos: lerikabarnard@yahoo.com Sel: 0827725890

E-pos: jack04@vwsa.co.za

Sekretaresse

Marietjie Ferreira

Springbokstraat 26,Despatch

Huis: 041 9331606 Voorraadbeampte

Sel: 0842005565 Pieter Van Loggerenberg

E-pos: johanferreira@telkomsa.net MerlotEstate,LongnyRylaan,PE

Werk: 

Penningmeester Sel: 0837868728

Riёtte Van Loggerenberg Fax: 0866226653

MerlotEstate,LongnyRylaan,PE E-pos: pieter@jsat.co.za

Werk: 0722003933

Sel: 0722003933

Faks: 0866226653

E-pos: riette@jsat.co.za
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STRELITZIA
                                                

                             KAMPDATUMS  2014

DATUM MAAND  OORDE TIPE

24-25 JANUARIE JEFFREYSBAAI STREEK

21-23 FEBRUARIE WILLOWS STREEK/SB

20-21 MAART VAN STADENS STREEK

24/4-4/5 APRIL KEURBOOMS PRESIDENTE

GEBIEDSKAMP

24-25 MEI GAMTOOS FERRY STREEK/SB

20-21 JUNIE PINE LODGE STREEK

25-26 JULIE JEFFREYS STREEK

22-23 AUGUSTUS SITRUSOEWER STREEK-AJV

26-27 SEPTEMBER CAPE ST FRANCIS STREEK

24-25 OKTOBER WILLOWS MINI GEBIED

27-29 NOVEMBER VAN STADENS STREEK/SB

KERSKAMP
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