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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.
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                                 VREES IS ONNODIG

Toe s ê die engel vir hulle:  "Moenie bang wees nie…..ek bring vir julle 'n

goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.  Vandag is daar vir julle….goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.  Vandag is daar vir julle….

die Verlosser gebore….." (Luk. 2:10-11)

Toe hulle die engel sien, was die klompie skaapwagters aanvanklik vreesbevange,maar

hulle vrees het gou in vreugde verander toe hulle die goeie nuus hoor wat die engel

aankondig:  dat die beloofde Messias op wie se koms hulle al soveel jare wag,uiteindelik

in die stad van Dawid gebore is.

Ons is ook maar bang vir baie dinge:  vir die toekoms, vir die vlaag van geweld wat ons

land nou teister, dat ons nie al ons finansi ёle verpligtinge sal kan nakom nie, dat ons ons

werk gaan verloor…..Daar is feitlik niemand wat nie persoonlike vrese koester nie en tog

is die meeste van ons vrese onnodig, omdat baie min daarvan realiseer.

Met Kersfees kom die engelboodskap opnuut na ons:  omdat Jesus gebore is,is  vrees

onnodig.  Die Kind van Betlehem is God self en Hy is volkome in beheer.  Hy is vandag nog

όns Messias, όns Verlosser.  Elkeen wat in Hom glo, hoef nie bang te wees nie - Hy kan

help en sorg in elke omstandighede.  Hy is Liefde en Vrede, en Hy bring ook vir ons liefde

en vrede met Hom saam.  Met Kersfees vier ons fees hieroor.

Julle hoef dus vir niks bang te wees nie, nie eers vir God se oordeel oor julle sonde nie.

Julle Verlosser wil julle hierdie Kersfees nie net van julle sonde bevry nie, maar van elke

vrees wat julle in julle hart lewe.

Het julle nog geheime vrese in julle lewe? Vertel vir mekaar daarvan en bid dan saam daarvoor.

Vanuit "Meer as 'n Ja-woord"  Johan & Nina SmitVanuit "Meer as 'n Ja-woord"  Johan & Nina Smit
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Dagsê, mede Sawanante

Somer  is hier en dit is die seisoen vir heerlik kamp en samesyn met 

familie en vriende.  Baie van ons lede gaan heerlik vakansie hou en 

almal wat op die pad is versigtig ry en kom veilig huis toe.

Hoop dat ons meer woonwaens sal wees wat volgende jaar gaan kom

kamp.  Kom ons maak 'n punt daarvan om saam te kom kamp waar  

moontlik.  As jy iemand ken wat ook 'n woonwa het nooi hom om saam 

te kom kamp .Daar is so een of twee veranderinge in die Jaarprogram,

dws of datum of oord het verander, sien veranderinge op bl. 25.

Dankie weereens aan daai lede wat gedagtes,resepte ens.vir my stuur.

As jy in die nuusblad wil adverteer stuur vir my dit aan, dit kos maar netAs jy in die nuusblad wil adverteer stuur vir my dit aan, dit kos maar net

R80-00 per jaar d.w.s. van AJV na AJV.

Ek wil namens Strelitzia aan oom Bertie en tannie Marie alles wat mooi

is toewens en dankie vir jul vriendelikheid, julle was ware vriende, ons 

gaan julle mis!

Van my af en namens Strelitzia wens ek almal 'n Geseёnde Kersfees en 

n baie Voorspoedige 2014 toe.

Strelitziagroete

Irene

Mattheusstraat 3

DESPATCH

E-Pos: ivanfer@absamail.co.za

Sel:  082 878 5009Sel:  082 878 5009
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                                    Voorsittersverslag:  Desember 2013

Vriende, ons jaar lê op sy rug, met nog net die Kerskamp op hierdie jaar se kalender.

ons hoop dat daar soveel as moontlik lede die Kerskamp sal bywoon, want die bestuur

probeer altyd moeite doen om hierdie naweek spesiaal te maak.

Ek glo ons het deur genade van Bo 'n goeie jaar beleef.  Almal het veilig gesleep en 

lekker gekamp.  Sommige het weer op ver paaie gereis en veilig teruggekom.  Selfs die 

Jeffreysbaai-kamp het sonder insidente afgeloop, nadat die "dinamiet in 'n klein pakkie"

(Daan , ons gebiedsvoorsitter) hulle die leviete voorgelees het.  Dankie vir al jou

reёlings vir die naweek, Daan, en dankie aan ons lede wat die gaste van Hoofkantoor,

Andre en Juliana, spesiaal laat voel het.

Die jaarlikse kongres is ook agter die rug en ons wil ons Hemelse Vader bedank vir Sy

veilige bewaring oor almal wat moes reis.  Pieter en Riette, wat hul eerste kongres

bygewoon het, het dit ook baie insiggewend gevind.  Die Vrydagaand se "bunny chows"bygewoon het, het dit ook baie insiggewend gevind.  Die Vrydagaand se "bunny chows"

was 'n verandering op die gewone spyskaart vir Vrydagaande en was heel

aangenaam.  Saterdagoggend om 08:00 het die kongres begin.  Die hele Nasionale

bestuur het dieselfde gebly.  Daar is ook gestem vir die nuwe struktuur, wat betref die

gebiede en hul leiers, maar die beginsel is afgestem met 1 stem. Saterdagaand se   

onthaal en prysuitdeling was soos gewoonlik in goeie smaak.  Twee van ons lede,

Bertie en Marie Botha asook Kemp en Janetta Scholtz, het ere-lidmaatskap gekry.

Baie geluk aan hulle.  Ons is saam met julle bly dat julle nog saam met ons is.

Ons hoop dat die twee matrieks met hul eindeksamens hul ouers trots sal maak en 

ons wens hulle alle voorspoed toe vir wat hulle ookal beplan.

Almal wat beplan om weg te gaan tydens die Desember-vakansie word 'n 

welverdiende rustydjie toegewens en sleep veilig asseblief.  Ouers wie se kinders en 

kleinkinders kom kuier moet die samesyn geniet.

n Baie geseёnde Kersfees word almal toegewens.  Mag dit 'n ware Christusfees vir

almal wees en mag die Nuwe Jaar vir almal Vrede en Vreugde bring.  Mag daardie

Vrede in ons almal se harte heers sodat ons almal dit aan ander kan uitdra.

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

gaan, nie net met die saamtrekke nie.

Tot ons mekaar weer in die nuwe jaar sien, seёnwense aan almal.

SAWA -groete
Ben en AnnBen en Ann
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     KAMPVERSLAG:  CAPE ST FRANCIS 13-14 SEPTEMBER 2013

Die winter is nog nie heeltemal verby nie, maar sommige lede is lus vir kamp. Agt 

woonwaens het teen Vrydagaand gestaan en het uitgesien na 'n rustige naweek.

Vrydagaand het Ben en Ann Boekevat waargeneem, waarna die inbetaling gedoen is.

Elkeen het hierna 'n vuurtjie gemaak om iets te braai, sodat hulle die kamp-gevoel kan

kry.  Daar is lekker rondom die vure gesels, maar die beddens het later begin roep.

Saterdag het die wind begin waai, maar gelukkig kon die manne rugby kyk by die kroeg.

Daar het groot teleurstelling geheers nadat die All Blacks die Springbokke weereens

gewen het.  Boekevat is weer die aand deur Ben en Ann waargeneem.  Die aand het

die meeste vroeg begin om potjies te maak of te braai, alhoewel daar teen die wind

skuiling gesoek moes word.

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

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

Daar is besluit dat ons liewer 2014 se kamp by Cape st Francis moet skuif na Pearson

Park, aangesien die staanplekke baie onpersoonlik is.  Die skuilings tussenin die 

staanplekke laat almal eensaam voel.  Die ablusiegeriewe word ook deur die personeel

gebruik en almal was nie gelukkig daaroor nie.

BEN EN ANN
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                   KONGRES 2013:  ATKV BUFFELSPOORT

Ons het 'n week vroeёr vertrek en heerlik kuier-kuier die langpad gevat tot ons 

Vrydag middag by Buffelspoort aangekom het.  Ons het 'n hartlike welkom ontvang in

die droё hitte van 35'C.  Meeste het onmiddelik na die swembad gestroom vir 'n

lafenis van die hitte.

Dit is 'n pragtige oord met volop bome, mini-golf,

restaurant, kafee, wegneemetes, borrel-baddens,

3 swembaddens en 'n supertube.  Die ablusie

geriewe is ook baie netjies en mens kan sien

daar word baie moeite gedoen.

Vrydagaand is boekevat gehou en daarna is heerlike 'bunny chows' bedien vir

aandete.  Iemand het die potte so bietjie omgeruil en die mak pot was toe nie so mak

nie.  Daar is lekker musiek gemaak en 'n paar danse gedans, maar die meeste het 

vroeg gaan inkruip vir die volgende dag se vergadering.

Saterdag was 'n vroeё oggend.  Na almal koffie gehad

het, het die vergadering om 08:00 begin.  Na vele

besprekings en verslae is daar begin met die stem van

die nuwe struktuur.  Die uitkoms van die stemmery wasdie nuwe struktuur.  Die uitkoms van die stemmery was

met een stem teen die verandering.  Die nuwe bestuur is

verkies en om 13:40 was die vergadering verdaag.

Saterdag middag het almal weer die lafenis van die swembad gaan soek of iewers

onder die bome skuiling gesoek van die hitte.  Die kafee het goed gedoen met die 

roomys verkope.

Die aand het ons 'n heerlike dinee

gehad en almal het baie 

spoggerig gelyk.  Al die toekennings

is oorhandig en Strelitzia het ook

drie toekennings ontvang:

Oom Bertie en Tannie Marie       -  Ere lidmaatskap

Oom Kemp en Tannie Janetta      - Ere lidmaatskap

Oom Denzil en Tannie Fransie     - Nasionale ere ho ёrgraad toekenning

Sondagoggend was die afsluiting , maar ongelukkig moes ons nog die langpad aandurf

en kon nie bly om dit by te woon nie.

Dit was 'n ervaring om die kongres vir die eerste keer te kon bywoon en het die

vriendelikheid en hartlike atmosfeer van almal vreeslik baie geniet.  Baie dankie aan

elkeen wat deel gehad het om hierdie kongres so 'n ervaring te maak.

Pieter & Riёtte van Loggerenberg
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                    Kampverslag: Jeffreysbaai 18-20 Oktober 2013

n Teleurstellende aantal waens, 33 uit 'n moontlike 174, het by die

saamtrek opgedaag.  Die Nasionale Skakelbeampte en Adminbeampte,

Andre en Juliana Knoetze, het ook die gebied besoek.

Die weer was nou weliswaar ook nie ideaal nie, maar ook nie onhoudbaar

koud nie.  Baie lede het die veiligheidsituasie by die oord as verskoning

gebruik om nie te kom kamp nie.  Dit was op die ou end nie 'n probleem

nie aangesien die munisipaliteit, na onderhandeling, voldoende
beskerming verleen het sodat die saamtrek insidentloos verloop het.

Die doel van die mini-gebied is om aan die lede, wie deur die loop van jaar

op nasionale vlak 'n bydra gelewer het, en by die kongres met 'n 

toekenning vereer is, ook in die gebied, erkenning te gee.

Die volgende persone se name verdien vermelding:

Denzil en Fransie Strydom Nasionale Ere Toekenning Hoёr Graad

Johan en Sandra Fourie  Nasionale Ere Toekenning Hoёr Graad

Bertie en Marie Botha  Erelidmaatskap

Kemp en Janetta Scholtz  Erelidmaatskap

Streek Oos-Kaap het ook toekennings vir bydraes gelewer op die webwerf 

en andersins,ontvang.

Baie geluk aan almal. Julle is almal wenners.

Mag u almal 'n wonderlike feesgety saam met u geliefdes geniet.  As julle 

op reis gaan, doen dit met verantwoordelikheid en hou die oog ook op die

ander verkeer.

Daan SchoemanDaan Schoeman
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           KAMPVERSLAG:  VAN STADENS :  28 NOV-1 DES 2013

Van vroeg Donderdagoggend het die woenwaens ingetrek en tente opgeslaan.

Baie het die middag bietjie gaan rus, en toe almal weer opstaan het ons almal saam

koek en tee geniet.

Later die middag het Ben 'n lam potjie gemaak en ons

het almal bygedra en een groot pot gemaak.  

Weereens het Ben vir ons 'n smaaklike pot voorgesit, soos

ek al in die verlede gesê het "Hy kan maar,altyd baie lekker!

Oom Bertie het vir oulaas vir ons boekegevat, Baie dankie!

Gedurende Vrydagoggend het ons gesamentlike ontbyt geniet.  Elkeen het iets  

bygedra of gehelp om die ontbyt te maak. Ons het almal heerlik ge ёet en Ben en Ann

het hul aftreёding saam met ons gevier. Ons wens hulle alles wat mooi is toe en hoop

hul geniet die ruskansie en is nou werklik pensionarisse!

Riaan en Lerika het vir

ons die aand boekegevat en

almal het hul vure 

aangesteek en lekker gebraai.

Saterdagoggend van vroeg af was ons jong bestuur dametjies besig om die saal op te

maak en ons moet julle bedank dit het pragtig gelyk, julle het baie moeite gedoen. 

Ben en Ann het die aand boekegevat en ons het heerlike kersliedjies saam met die

boodskap gesing. Dankie aan Tjaart en Nelia vir die heerlike spit en vir almal wat 

bygedra het met die slaaie en broodjies.  Na ons geeet het het ons geskenkies uitgeruil

en party van ons het lekker gedans.

Sondagoggend het Marietjie vir ons 'n pragtige boodskap

gebring.  Noena het die "oepse" uitgelees en was daar baie,

sy hou goed rekord van wat aangaan oor die naweek.

Toe is dit tyd om totsiens te sê en veral aan Oom Bertie en

Tannie Marie ons sal julle altyd onthou, jul was ware vriende.Tannie Marie ons sal julle altyd onthou, jul was ware vriende.

Quintinn & Irene Sien jul weer in 2014!
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Aan die SAWA Bestuurs lede:

Baie Dankie vir julle ondersteuning en vriendelikheid in die kort

tydjie wat ons almal as bestuur saam gesmelt het.  Dit is 'n groot

plesier om met julle almal te werk.  

Weereens GROOT dankie aan Riette en Lerika vir al hulle harde werk en

idees met die Kersfees kamp, die saal het pragtig gelyk.  Baie Dankie

ook aan Pieter en Riaan wat nog daardie naweek gewerk het maar seker

gemaak het ons het musiek om die aand mee af te sluit.

Geseёnde Kersfees en Voorspoedige nuwe jaar aan ALMAL, as julle weg

gaan bestuur asseblief versigtig en ons hoop om julle almal by die 

Januarie kamp te sien.

SAWA groete

Daleen Jackson

Aan  Irene en QuintinnAan  Irene en Quintinn

Baie dankie vir al die geselsies en saambraai, dit is lekker om te weet

ons het sulke goeie mense soos julle om mee te kuier oor kamptye!

Ons hoop julle het 'n Geseёnde Kersfees en Voorspoedige Nuwe Jaar!

Liefdes Kersgroete

Jackson familie

Aan Tannie Marietjie en Oom Johan

Baie dankie vir die mooi WA wat ons by julle gekoop het, ons belowe 

om baie mooi na hom te kyk, hy sal nog vir baie jare deel van ons gesin

wees.  Geseёnde Kersfees en Voorspoedige Nuwe Jaar vir julle

Baie Liefde

Jackson Gesin

Aan Oom Bertie en Tannie Marie

Dit was en is vir ons werklik hartseer om te weet dit was Tannie hulle

se laaste kamp saam met ons gewees.  Ons is so jammer ons het so min

tyd saam met julle gehad.  Ons hoop julle het die kerskamp geniet en

dat dit vir julle 'n lewenslange herhinnering sal wees dat julle ALTYD

deel van die SAWA STRELITZIA familie is. Geseёnde Kersfees en 

Voorspoedige Nuwe Jaar!  Liefdes GroeteVoorspoedige Nuwe Jaar!  Liefdes Groete

Jackson familie
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n Bos vol Genade toegedraai met Vreugde en gelint met  

Vrede afgelewer deur die Liefde van JESUS!

Ons wens vir julle;  'n Glimlag op jou gesig.  Hoop in jou hart,

jou Dierbares altyd naby, 'n Muntstuk in jou sak en Jesus in

Jou lewe!

Dis feestyd en familietyd.

Die 'stock-take' van ons lewe…. Oor ons suksesse, 

teleurstellings en beproewings.  Dis 'n opname van ons

dankie's en ons jammer's.  Mag 2014 gevul word met geloof,

hoop en liefde!

n Geseёnde Kersfees en Voorspoedige 2014 vir al ons

SAWA Strelitzia vriende!

Baie liefde

Marcel, Anneke & Mieke

Geseёnde Kersfees en 'n Voorspoedige 2014 aan al die

SAWA Strelitzia lede.

Kobus en Brenda

Aan: Al die SAWA Strelitzia lede

Mag julle almal 'n vreugdevolle Kersfees beleef en alle

voerspoed in 2014!

Groete

Quintinn & Irene

ons kersete so mooi te dek.  Dankie ook vir die heerlike brode, slaaie en nagereg.  Almal het

Kobus en ek wil net baie dankie sê aan almal wat gehelp het om die tafels Saterdagaand met

Groete 

raakgesien.  Rus nou maar lekker - dis lank voor ons weer kamp.

Ons weet van julle het hard gewerk en al dink julle nie so nie het die ander lede dit

seker opgelet het, was ek alweer "gekrok" - gelukkig kon Kobus darem 'n draai of 2 inkry.

heerlik geёet.  Die musiek was ook baie lekker en ek was ook lus vir dans, maar soos julle

14
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Die tyd het gekom en gegaan, en dit is nou ons tyd om "totsiens" te s ê.  Ek en oom

Bertie wil net een en elkeen baie, baie dankie sê vir 'n baie aangename laaste

naweek wat ons saam met Strelitzia kon spandeer het en sal dit beslis nie vergeet nie!

n Spesiale dank aan die bestuur wat ons so lekker vir die laaste keer bederf het.

Vir hulle wat vir ons eetgoedjies en drinkgoedjies vir die naweek voorsien het en sowel 

as hulle wat ons so lekker bederf het met heerlike etes wat vir ons voorberei is.

Ons sal so af en toe vir julle kom kuier terwyl julle kamp.

Mag die hele Strelitzia groep krag van Bo kry om nog vir baie jare saam te kamp!

Geseende kersfees en voorspoed vir die nuwe jaar word julle almal toegewens.

Hartlike groete

Oom Bertie en Tannie MarieOom Bertie en Tannie Marie
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                       Gesin van die jaar - Nasionale Ere Hoёrgraad toekenning

             Basie en Renette (Afwesig by AJV)                   Denzil en Fransie 

           Ere-lidmaadskap toekenning   150 Streek - Simon en Ina

                       Bertie en Marie

            80 Streek - Quintinn en Irene                            40 Streek - Marius en Maryna

             20 Streek - Barry, Daleen & Noena
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           NOVEMBER DESEMBER
7 Jan Barnard 1 Denzil Strydom

9 Lourens Anker 3 Bonito Fourie

3 Gert Labuscagne

6 Kayla Didloff

7 Maryna Ferreira

           14 Daan Schoeman

22 Loretta Du Toit

JANUARIE
3 Annabella Anker

3 Alexa Barnard

11 Tilla Didloff

12 Jacques du Plooy12 Jacques du Plooy

13 Nico Meyer snr FEBRUARIE
20 Danilo Fourie 1 Marius Nortier

27 Mauritz de Vries 7 Anneke Moore

28 Erich Deysel 12 Gert du Plessis

31 Chris De Wet 13 Annermarie Barnard

MAART

1 Tiaan du Toit

6 Marcel Moore           
7 Jaco Barnard

12 Ina Mattheus

13 Janetta Scholtz

15 Marie Botha

24 Anneri Ferreira

27 Christelle Deyzel

27 Kobus Bouwer

28 Cameron Jackson
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        MY CAMPING EXPERIENCE!!!!

Hello my fellow campers if you are reading this you are a member of SAWA STRELITZIA

and you are reading an oral written by NOENA.

We started camping 2 and a half years ago in a group called S.A.W.A.

STRELITZIA.

We started camping with a small caravan, his name was Little JONNY.  We camped 

in Little Jonny for over two years and have travelled +/- 3000 kilometers with him.

Camping was so much fun that after two years with Little Jonny we decided it was 

time to buy a bigger caravan.

Now we are the proud owners of a nice big caravan that we bought from our fellow

S.A.W.A members Oom Johan and Tannie Marietjie.  He does not have a name yet.S.A.W.A members Oom Johan and Tannie Marietjie.  He does not have a name yet.

But I am sure it will come to us.

We go camping once a month and it's really fun.

We got to meet some really nice people.  Being

a part of the group really changed our lives;

we now spend at least one weekend a month in

nature and have quality family time together-NO TV

My favourite camping place is Sitrusoewer. My

favourite part of camping is OOPS on Sunday

mornings after church. I have been crowned the

OOPS QUEEN.  Proud to say so, now I am also in charge of the OOPS caravan, so

watch out no one is safe from me.

This year we have collected over R1000-00 in OOPS money, which I am sure I have

contributed most of. The OOPS money gets used at the end of the year as a donation to

people in need.

But there's only one rule we have too, have too, have too, go to "BOEKEVAT" it's kind

of like church but its outside in front of someone else's caravan and it's about 10 to

20 minutes long and we sing and read out of the BIBLE.

I also have a S.A.W.A OUPA and his name is OOM BEN!!! Everyone is just like family 

to me.     I like going camping in a group…………………

Lots of love from NOENA
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Bertie het reeds in 1986 sy woonwa gekoop en destyds by die Jurgens-klub aangesluit.

Toe die klub doodloop, het hulle by die Trekkers aangesluit voordat hulle na Despatch

verhuis het.

Hulle tyd by SAWA  het begin in Januarie 1992 toe oorlede oom Thys en tannie

Gertruida Smit hulle saamgenooi het na 'n kamp.  Hy het destyds by SAS&H gewerk,

todat dit na Transnet verander het.  Hy het 43 jaar daar gewerk voordat hy afgetreё

het. Hulle het 3 dogters, waarvan die een gesin in Bloemfontein, die ander in  

Johannesburg en die ander gesin in Paraqua bly.  Bertie-hulle het reeds 'n paar

keer vir die oorsese kinders en kleinkinders gaan kuier.

Hul lekkerste kampkos bly maar 'n braai of potjie, maar geniet veral 'n gesamentlike

ontbyt.  Marie is veral bekend vir haar lekker koeke en terte wat sy vir teetyd gebak 

het.  Haar hande was altyd gewillig om met enigeiets te help, so ook Bertie.  Warehet.  Haar hande was altyd gewillig om met enigeiets te help, so ook Bertie.  Ware

Sawanante!

Hul lekkerste kampplek was Hybrae, waar woonwaens in 'n sirkel saamtrek.  As die

weer sleg was, het almal in die opwasplek bymekaar gekom vir 'n kerkdiens. (soms

was daar slegs 5 woonwaens, maar dit was tog lekker).

Vir Bertie en Marie het 'n naweek se saamtrek gevoel asof hulle 'n week verlof gehad

het.  Hulle het heentemal afgeskakel en weer na 'n nuwe mens gevoel as hulle

Maandag met hul dagtaak moes begin.  Bertie se motto was juis dat as iemand werk

gepraat het oor die naweek, het hy geloop en iets anders gaan doen.

By Bertie het sy Christelike beginsels eerste gekom, daarna ontspanning, daarom het

hulle gereeld die Boekevat-geleenthede en kerkdienste bygewoon.

Hul boodskap aan ander Sawanante is :  Wees beginselvas,onderhou die erekode en

hou SAWA se naam altyd hoog.

Veels geluk met die Ere-lidmaatskap wat Bertie ontvang het by die pas-afgelope

Kongres.   Daar is voordele in om 75 jaar oud te word !  Nou hoef hulle nie meer

ledegeld te betaal nie en kan enige tyd kom saamkamp, wanneer hulle so voel.

Ongelukkig het Marie se gesondheid hulle nou gedwing om hul woonwa te verkoop.

Ons sien egter uit daarna om hulle tydens die Kerskamp lekker te bederf.

Mag die Bothas net goeie herinneringe van SAWA met hulle saamdra.  Ons gaan 

julle mis by saamtrekke, maar wens jul net die beste toe vir die toekoms!

OPGESTEL DEUR BEN EN ANN
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Op Saterdag, 23 November 2013, het die bestuur saam met hul gades die middag almal

bymekaar gekom by Blackies om die bejaardes bietjie te bederf met die geldjies wat 

gedurende die kampjaar ingesamel is. Kobus en Brenda het by ons aangesluit en dankie aan

Brenda wat die "Oepse" behartig het die jaar wat verby is. 

Ons het 'n "oepse woonwa spaarbussie" en as jy droog gemaak het of enige tipe oepse 

daai naweek gedoen het, moet jy R2-00 of meer ingooi en so met dié geldjies kon ons nou

die bejaardes bederf met 'n heerlike braai wat uit 'n tjoppie, hoendersosatie en stukkie 

wors bestaan het en die vrouens het heerlike slaaie gemaak en het ook vir hulle vrugteslaai 

en vla voorgesit.

Ann het namens die ATKV vrouedames van PE vir elke inwoner 'n pakkie koekies uitgedeel.

Dankie aan die organisasie vir hulle bydra.

Daar bly so 30 bejaardes en hulle lyk of hulle baie gelukkig daar woon en hulle was baie

dankbaar vir die "heerlike bederf!"  Brenda sowel as Basie se ma is ook deel van die

inwoners.

Dit is 'n groot voorreg dat ons as Strelitzia so iets kon bydra vir sulke dierbare ou mensies.

Ons gaan ook oud raak en ek dink dit is seker lekker om so bietjie te bederf word en veralOns gaan ook oud raak en ek dink dit is seker lekker om so bietjie te bederf word en veral

met 'n braai, want dit is nie iets wat hulle gereeld kry nie.

Die personeel het ons bedank en gevra of ons dit weer volgende jaar sal doen.  Die inwoners

het na die ete weer vir ons bedank vir die lekker ete, ons kan net goed voel om te dink

dat hulle die middag geniet het en dat ons van Strelitzia se kant af iets goeds vir iemand

anders kon doen.

Dankie aan almal wat gehelp braai het en aan die dames wat vir die slaaie gesorg het.

Ons glo dat die inwoners van Blackies diep in ons harte ingetrek het en ons kan net dankbaar

wees dat ons nog kan gaan kamp en die lewe geniet, want hulle moet maar daar sit en is  

nie so gelukkig soos ons om nog dinge te kan doen en tog lyk hul maar so tevrede!

Volgende jaar moet ons weer hard werk om die "oepse spaarbussie" vol te maak dat onsVolgende jaar moet ons weer hard werk om die "oepse spaarbussie" vol te maak dat ons

weer iets vir  ons medemens kan teruggee en om iemand se hartjie bly te maak!
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P O T S K U U R D A G

PAPPOT

Het jy ook 'n pappot-vriendin?  So 'n lekker,rustige ou maat wat eenkant in jou lewe

staan en prut?  Jy weet presies wat onder haar deksel aangaan en jy maak nie die

pap te dik aan nie….

RYSPOTJIE

Sy is lief vir skinder en jy vertel haar nie jou grootste geheime nie, want nes jy jou

rug draai, loop sy oor….

DRUKKOKER

Sy's die bekwame leier wat talle take op haar skouers neem en alles vinniger en beter

as ander kan doen.  Maar, selfs sy raak soms onder te groot druk en as sy nie dadelik

afgekoel word nie, is die skade groot.

DUBBELKASTROLDUBBELKASTROL

Die afhanklike een wat net kan funksioneer as sy iemand onder haar het wat die

stoomwerk verrig.

PAN

Sy is daardie oop, vriendelike mens:  verberg niks onder 'n deksel nie en steek 'n

langarm uit om jou te help. Sonder haar is jou kombuis onvolledig en jou siel arm.

Ondanks skete en tekortkomInge, het elkeen van my 'potjies' 'n plekkie op my rak.

My hande mag dalk partykeer jeuk om hulle foute reg te wil skuur, maar wie s ê ek is 

nie meer 'aangebrand' as al my vriendinne saam nie?

Dit is so waar, ons sien gewoonlik net dinge uit ons oogpunt uit, maar hoe lyk ons vir

ons vriendinne?

Ek het 'n les geleer uit hierdie een.

Dit maak nie saak wie of wat ons is nie, alleen gaan ons sukkel om 'n smaaklike ete

te maak, maar saam kan ons 'n koningsmaal voorsit.

Dierbare vriendinne, ek is baie lief vir julle almal en ek dank die liewe Heer vir elke

pot , pan en kastrol in my lewe.

Ingestuur deur Lerike VenterIngestuur deur Lerike Venter
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MIKRO MELKTERT RESEP

3 Koppies melk

125 ml suiker

50 ml koekmeel

50 ml maizina

2 eiers

1 t vanilla

1 hoogvol eetlepel margarien

METODE

Voeg als behalwe vanilla in mikro bak en mikro op hoog vir minstens 10 minute.

Roer elke minuut of twee tot dik en glad, voeg vanilla laaste in en roer goed.

Gooi in tertbak met beskuitjies onder in, en strooi kaneel bo-oor.

Ingedien deur Ina Mattheus

KERRIE NOODLESLAAI

500 g noodles SOUS

1 ui 1 k tomatiesous

1 green pepper 1/2 k wit asyn

1/2 k olie

200 -250 ml suiker

5 t kerriepoeier (gelyk)

Kook noodles en water af met koue water.  Roer ui en green pepper in.

Giet sous oor na die noodles effens afgekoel is. Bere in yskas, verkieslik

maak slaai so dag voor die tyd sodat die sous heerlik kan intrek.

Ingedien deur Irene FerreiraIngedien deur Irene Ferreira
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Dit gaan baie goed met Ina na operasie was vir haar ses weke se ondersoek en dokter

is baie tevrede met haar herstel.  Simon se psa telling is 0 , baie bly vir hulle en hulle 

speel alweer lekker rolbal en sy het ook weer begin met line-dance.

Hul kleinseun, Ernest, is gekies om op die leerlingraad vir 2014 te dien.  Zandre wat 

huidig in matriek is, het  sertifikate sowel as R500 prysgeld asook volle Ere kleure

gekry , baie geluk ouma en oupa.

Baie geluk ook aan Quintinn, sy dogter, Madri, ook tans nou in matriek, het ook 

sertifikate, boekprys sowel as half Ere kleure ontvang.

Dit gaan goed met tannie Janetta, lyk of die voetoperasie 'n suskes was.  Die eerste lid

van die vierde toon aan die regtevoet is afgesit, wond herstel mooi en gaan elke dag

beter.

Baie geluk met jul kleinseun se troue wat plaasgevind het op 18 Oktober 2013.

Marietjie het"sestig" geword baie trots om 'n senior burger te wees!!

Denzil se kankertoetse is skoon, al die eer aan die Hemelse Vader!!

Marius en Maryna oupa en ouma geword, baie geluk nog ene op pad!!

Basie en Brenda se moeders :  hulle het die tehuis waar altwee bly, naamlik Blackies,

aangeval en die ou mensies beroof, moes baie traumaties gewees het .

Kemp moet vir 'n lensinplanting gaan vir sy regteroog op 20 November en weereens

op 4 Desember vir die linker oog.

Denzil en Fransie se kleindogter, Roné le Roux, 15 jaar oud, se aorta is verwyd.  Hulle vetrek

op 26 November saam met haar Kaap toe waar Roné, op 27 November opgeneem gaan

word in die Chris Barnard Memorial Hospitaal.  Sy word op 28 November geopereer.

Sy gaan 'n "Aorta Transplantaat" kry en sal teen minste 'n week tot tien dae in hospitaal bly.

Sterkte en baie blessings en weet dit sal goed afloop, vetrou net in ons groot geneesheer!

Fransie was by neuroloog en het bevind dat haar rug onherstelbaar beskadig is vir skroewe.

Al opsie is 'n operasie om die senuwee wat vasdruk los te maak en die pyn te verlig.

Dus gaan sy vir 'n rug operasie op 14 Januarie 2014, waar sy vir ses weke net kan loop en lê!

Sterkte aan almal wat operasies moet ondergaan!
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DATUM MAAND OORD

24-25 JANUARIE JEFFREYSBAAI[ STREEK]

20-22 FEBRUARIE WILLOWS SNR BURGER[STREEK]

21-22 MAART VAN STADENS[STREEK]

LEDENUUS

AANTAL LEDE 34

BEDANK 1

OORGEPLAAS 1

NUWE LEDE 0

AANTAL LEDE 32

HUWELIKSHERDENKINGS

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

07-Feb MARCEL EN ANNEKE MOORE

5 MAART PIETER EN RIETTE VAN LOGGERENBERG

14 MAART RIAAN EN LERIKE VENTER

30 MAART KOBUS EN BRENDA BOUWER

30 MAART PIETER EN BELINDA BARLOW
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STRELITZIA
                                                             JAARPROGRAM : 2014

         * DATUM  OF PLEK VERANDERING

DATUM MAAND  OORDE TIPE NAS DATUM

24-25 JANUARIE JEFFREYSBAAI STREEK

20-22 FEBRUARIE WILLOWS STREEK/SB 7-9 OOP NUB

21-22 MAART VAN STADENS STREEK

25/4-4/5 APRIL KEURBOOMS GEBIEDSKAMP 17-21 PRESID

24-25 MEI GAMTOOS FERRY STREEK/SB 17  NUB

20-21 JUNIE PINE LODGE STREEK

25-26 JULIE JEFFREYS STREEK

15-16  * AUGUSTUS SITRUSOEWER STREEK-AJV 9 NUB

24-27  * SEPTEMBER PEARSON PARK STREEK 19-21 NAS

24-25 OKTOBER WILLOWS MINI GEBIED 18 KONGRES

21-22  * NOVEMBER VAN STADENS STREEK/SB

KERSKAMPKERSKAMP
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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 , DespatchAliwalstraat 19,Port Elizabeth Mattheusstraat 3 , Despatch

Huis: 041-360 4669 Huis/Fax: 041-933 3154

Werk: 041-360 8500 Werk: 041-452 4466

Sel: 073 456 4001 Sel: 073 773 8579

Faks: 041-360 8558    E-pos: franicquintinn@gmail.com

E-pos: admin@sasolcaperoad.co.za

 Ondervoorsitter Skakelbeampte

Riaan Venter Daleen Jackson

Casperstraat 8,Uitenhage Aandblomstraat 27,Uitenhage

Sel: 083 292 6955 Werk: 041-994 4115

E-pos: riaansawa@gmail.com Sel: 082 772 5890

E-pos: jack04@vwsa.co.za

Sekretaresse

Marietjie Ferreira

Springbokstraat 26, Despatch

Huis: 041-933 1606 Voorraadbeampte

Sel: 084 200 5565 Pieter Van Loggerenberg

E-pos: johanferreira@telkomsa.net Merlot Estate, Longny Rylaan, PE

Werk: 

Penningmeester Sel: 083 786 8728

Riёtte Van Loggerenberg Fax: 086 622 6653

Merlot Estate, Longny Rylaan, PE E-pos: pieter@jsat.co.za

Werk: 072 200 3933

Sel: 072 200 3933

Fax: 086 622 6653

E-Pos: riette@jsat.co.zaE-Pos: riette@jsat.co.za
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