
April 2014 

 
Hallo julle almal! 
En hier is dit weer…. tyd vir die presidente kamp. Dit is een fantastiese 
geleentheid waar almal van heinde en ver af kom om die kermis atmosfeer 
saam te beleef. Ons gaan nie die jaar net n bedrag skenk nie maar ernstig 
deelneem om geld te genereer vir die SAWA kas. Met so n klomp ywerige  
Vaalrivier Sawanante kan ek julle belowe dat hier groot pret aan die kom is. 
Ons gaan almal help waar ons kan en ook deelneem aan al die aktiwiteite. Ons 
soek n span om deel te neem aan elke liewe ding wat aangebied word. Ons wil 
SAWA Vaalrivier bo aan die lys sien as dit by deelname kom. Ons gaan 
probeer om die meeste waens wees en natuurlik die streek met die meeste  

G  E  E  S!! 
Redaksie 

Lede 86 

Naweek Totale 17 

Vaalrivier 16 

Besoekers 1 

Sawa Vaalrivier 
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Goeiedag Vaalrivier Sawanante en vriende. 
 
Ons kamp wat vinnig van oord moes verander  en toe  gereel was vir die lang naweek  by Klipdraai 
het baie goed afgeloop en ons almal het dit geniet. Die weer was uitstekend na al die baie reen die 
vorige weke. 
Baie dankie vir Marcel, Eugene en Carine wat die Woensdag oggend al uitgesleep het en toe 
gesien het dat ons reeling om die aand eers uit te sleep en vir ons n plek af te baken nie gaan 
uitwerk nie.  Na ons met mekaar telefonies gepraat het het hulle toe vir ons n plek afgebaken wat 
ons toe ook kon benut en almal saam en bymekaar kon staan. Van ons het toe al die aand ook 
uitgesleep.  
Baie dankie vir Kampkommandante vir al die reelings en die vermaak. Ons almal het die Volleyball 
Vrydag en Saterdag middag baie geniet.  Die kinders het  weereens  die speelterrein  en swembad  
ten volle geniet.  Almal wat gehelp het met die “Bak en brou asook die “Sand Art” baie dankie, die 
kinders asook van ons groot mense het dit terdee geniet. Die saam kuier en rugby kyk gedurende  
Saterdag het ook vir groot gespot en  vermaak gesorg met die wat ons  verskillende spanne 
ondersteun. 
Baie dankie vir Cathy Lubbe vir die baie goeie boodskappe tydens die boekevat elke dag. Dit het  
ons  almal weer laat nadink en besef dat ons baie het om voor dankbaar te wees en  om voor 
dankie te se.  Baie dankie vir Carine wat die sondagskool waargeneem het met die kinders.  Dit 
maak my altyd opgewonde om te sien dat ons kinders ook meedoen aan die christelike aktiwiteite 
wat  vir hulle gereel word.  Dankie ook aan die ouers wat so getrou die kinders ondersteun en 
aanmoedig om ook in hulle geestelike lewe te kan groei..  Dit bewys weereens vir my dat streek 
Vaalrivier ons christelike lewenswaardes uitleef.  
Die Presidente is nou volgende en ek doen weereens n beroep op julle om te kom saam kamp. 
Vaalrivier bied die jaar  kinder vermaak aan in die tent. Daar gaan lekker saam gewerk word die 
Saterdag en almal kan dan ook die verdere vermaak geniet. Kontak die sekretaresse indien jy 
belangstel om ook te help ons het julle hulp nodig. 
Ons wil ook net namens ons SAWA lede weereens vir Ansa Wilken ons meegevoel betuig en haar 
in ons gebede opdra aan ons Vader met die afsterwe van Wilkie. Ons bid ook vir Tannie Henriette 
Haasbroek wat nog herstel na haar siekte en wens haar sterkte toe. Sterkte ook vir Gideon Kriel 
met die aansterk na sy motor ongeluk. Ons dra jou ook aan ons Vader op vir spoedige herstel. 
Die volgende kamp na die presidente is in Mei maand by AMIGO’S.  Dit is dan ook ons visvang 
kompetisie die Saterdag. Dit beloof weereens om n opwindende naweek te wees. Daar sal ook 
pryse te wen wees. Die oord  was nog altyd baie netjies en versorg  en sal weereens so wees.  
 Dit wil vir my voorkom dat die soek hoekie vir verlore lede in ons Kekkelbek vrugte afwerp want PJ 
en Riaan wat soek was het ons toe  verras en saam gekamp.  
Ons sien uit na die volgende kamp om te sien watter verrassings daar gaan wees. Sien julle dan 
daar. 
 
SAWA groete.   
Henry Hartslief 
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Ons koop en verkoop woonwaens en waentjies.  Kom sien ons gerus vir 
goeie waardes. 
Ons roem ons daarop om goeie diens, met uitmuntende vriendelikheid 
te lewer. 
                                        Finansiering is beskikbaar: 

FSP no:  19417 

Meyerton Spur 
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Die bakvissies deur Anna Emm 
Daar was eenmaal twee bakvissies wat in die see gewoon het. Omdat hulle bakvissies was, het hulle 
gedink hulle is die slimste vissies in die see, en het hulle die ander vissies en see-dingetjies gespot. 
“Ou slymerige jellievis!” terg die bakvissies vir Dikderm die jellievis. “Jy lyk dan net soos ‘n poeding, 

hoe kan jy ‘n diertjie wees?” En dan lag hulle tog te lekker. 
“Jou ou vrotterige aas!” terg die bakvissies vir Antilla die oestertjie. “Kruip maar liewer dieper in daai 

skulp van jou in dat ons jou nie kan ruik nie hoor! Jy stink!” 
Op ‘n dag sien die bakvissies ‘n vreemde wurmpie wat nou net sy kop by ‘n gaatjie in die sand 

uitgesteek het. Die water spoel die wurmpie se dun lyfie heen en weer. Hy lyk baie snaaks! 
“Wha-ha-ha!” lag die bakvissies vir die wurmpie. “Jy lyk dan net soos ‘n dermpie, ou dingetjie! As die 

groot vissie jou sien, sluk hulle jou sommer heel in.” 
Maar die wurmpie lyk nie of hy omgee dat hulle hom spot nie. Hy lag so lekker dat die borrels by sy 

bekkie uitkom. “Julle is reg, ja!” lag hy. “Heeltemal reg.” 
Die bakvissies hou nie daarvan dat die wurmpie nie skaam is nie, en hulle probeer weer: “Ou 

dermpie, hoekom kry jy nie vir jou ‘n kierie nie? Dan kan jy regop staan!” 
“Ha-ha!” lag die wumrpie saam. “Dis ‘n goeie plan, ja! Julle is heeltemal reg.” 

Nou is die bakvissies sommer geïrriteerd, maar voor hulle aan nog ‘n lelike ding kan dink om te sê, is 
daar skielik ‘n donker skaduwee in die water… Hulle kyk op, en skrik hulle dan heeltemal lam! Want 

hier reg bo hulle kop swem ‘n yslike, groot snoek met skerp tande, en die snoek het hulle klaar gesien! 
Snoeke eet bakvissies vir ontbyt, en die groot vis kom reg op hulle afgepeil! 

Net toe begin die wurmpie se lyfie wikkel en wieg, en in die rondte draai… Hy draai, draai, draai en 
maak ‘n snaakse borrel-borrel-hmmmmmm...geluid. En kan jy dit glo? Die groot snoek se oë rek en 

skielik kan hy nie ophou kyk na die wurmpie se lyfie wat so wikkel nie. Hy kan nie ophou luister na die 
borrel-borrel-hmmm nie, en hy sien glad nie meer die bakvissies raak nie. Die groot snoek lê doodstil 
in die water asof hy slaap, en staar na die wurmpie se wikkel-lyfie. Soos blits skiet die bakvissies in ‘n 
veilige skeurtjie in. Eers nadat die wurmpie homself ook diep in sy gaatjie getrek het, skrik die snoek 

weer wakker. Hy kyk rond en wonder waar sy kos nou is. Dan swem hy maar weg. 
Van daardie dag af het die bakvissies nooit weer ander diertjies wat kleiner en swakker en vreemder 
as hulle was geterg nie, want as die nie vir die vreemde wurmpie se vreemde wikkel-lyfie was nie, het 

die groot ou snoek hulle sowaar net daar opgevreet! 

More ons goeie kuikens 
Wat n lekker kamp was dit nie? 
 
Hoop om julle almal weer op die 
volgende kamp te sien. 
 
Groete 
Tannie Saartjie 



Wanneer laas het ons 
hulle op n kamp gesien? 



Wat dink julle van die 
“soen groet” almal  op 
SAWA kampe. Laat weet 
ons wat dink julle op die 
volgende kamp sodat ons 
die kwessie kan afsluit? 

God neem alle vrees vir ons weg 
 
“U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op aarde langer in vrees hoef te 
lewe nie” - Psalm 10:18. 
Vrees en angs is ‘n deel van ons samelewing. Ons leef agter slot en grendel, hoë mure en sekerheidsheinings, 
reaksiemagte om toe te slaan as die inbreker (soms selfs moordenaar) opdaag. Mense wil nie graag ná donker op 
straat wees, of saans tuiskom nie. En hierdie vrees is geregverdig, want daar is soveel voorbeelde van misdaad en 
geweldpleging. Die media basuin dit uit as sensasie en jaag die vrees nog verder aan. Bejaardes, kinders, jong mans 
en dames is almal teikens wat soms op die wreedaardigste wyses aangeval, beroof en selfs vermoor word. 
Heelwat gelowiges bid vandag nog dieselfde woorde: “Waarom trek U U terug in tye van nood?” (Ps 10:1). Nie as ‘n 
verwyt nie, maar as ‘n noodroep tot God. Is so ‘n gebed sinvol? Of is dit ‘n geskreeu in die wind, sonder die hoop dat 
daar ‘n God is wat hoor? 
Slegte omstandighede kan ‘n mens maklik wanhopig maak, asof God nie bestaan nie. Of dat Hy nie omgee nie. As jy 
só voel, of iemand ken wat vandag soos ‘n weeskind voel of in ernstige nood verkeer, dan is Psalm 10 vir jou tot 
bemoediging. Dit beskryf die werklikheid van gewetenlose persone, wat net vir hulself tyd het, hulle eie wetgewer is, 
vir hulleself enige onreg goedpraat, asof hulle aan niemand verantwoording hoef te doen nie. So lyk hulle gesindheid: 
“Die goddeloses is vol van hulleself, hulle vervolg ’n hulpelose man.”  (vers 2). “Die goddelose verlustig hom nou al in 
wat hy hoop om in die hande te kry.” (vers 3). “Hy verag die Here. Neus in die lug sê hy: “God vra tog geen rekenskap 
nie!”  (vers 4). “Hy lê onskuldiges voor agter die heinings en vermoor hulle in die geheim.” (vers 8). 
In sy nood, wat veroorsaak word deur die skynbaar “magtige” misdadiger en verdrukker van onskuldiges, weduwees, 
wese en armes, roep die psalmdigter die ALMAGTIGE aan. Hoe belangrik bly dit nie! Ken jou Here en God as die 
Almagtige! Om tot Hom te bid is nooit ‘n waagstuk of skoot in die donker nie! Die belydenis van hierdie psalm, onder 
leiding van die Heilige Gees, bemoedig ons weer en gee vrymoedigheid om te bid om krag en uitkoms. “Die Here bly 
altyd koning, die vyande is uit sy land verdryf. U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe 
moed. U verhoor hulle gebed. U behartig die regsaak van die weeskind en van die mens in nood, sodat niemand op 
aarde langer in vrees hoef te lewe nie.” (Ps 10:16–18). Ons hoef regtig nie in vrees te leef nie. Versigtig ja! Daar is 
gevare, misdadigers, gewetenloses. Maar vrees - nee. By die Here is ons veilig. Nou en vir altyd. Hy sal op sy tyd ook 
die onreg op aarde tot ‘n einde bring. Nou gee Hy krag om onder teëspoed blymoedig te wees, te getuig van sy 
nabyheid en staande te bly. 
Bid sonder ophou, want Hy is die lewende Here. Hy is in Christus ons Vader, wat in liefde vir ons sorg – beter 
as vir die mossies en die lelies van die veld. 



Stokbrood Resep (gekoopte deeg kan ook gebruik word, as 
jy nie lus is vir knie) 
4 koppies koekmeel 
1 teelepel sout 
2 teelepels suiker 
1 pakkie kits gis/suurdeeg 
1 eetlepel olie/olyfolie 
+/- 500 ml louwarm water 
 
Knie baie goed. Deeg moet ‘n elastiese gevoel hê. (Nie te 
styf, nie te slap). Laat rys vir 1 uur of dubbel die volume. 
Breek vuis grote bolletjies deeg af en maak ‘n langerige plat 
strook. Begin by die kop van die stok (smeer vooraf ‘n bietjie 
olie aan die stokke, dit keer dat die stokbrood vassit). Hou 
stokke oor matige kole tot ligbruin rondom. Brood is gaar as 
dit hol klink wanneer jy op die brood klop. Afhangende van die 
stok dikte kan jy of boerewors of dun skaap worsies in die 
stokbrood druk met ‘n sousie van jou keuse. Die laaste 
stokbrode eet ons gewoonlik met stroop of heuning. So ‘n 
soet proppie aan die einde. 



Kampe vir 100% bywoning  
1. Augustus 2013 AJV Koppisol 
2. 25-27 September 2013- Eastco Parys 
3. 25-27 Oktober 2013 – Sionsbergh 
4. 21-23 November 2013- Klipdraai Kersboom  
5. 24-26 Januarie 2014- Koppisol  
6. 21-23 Febuarie 2014- Sionsberg 
7. 25-27 Julie 2014- Koppisol  

Presidente 
tel vir n 
joker. 



Leed:  Willy Wilken- oorlede 
           Gideon Kriel- Motor ongeluk 
           Henriette Haasbroek- Hepatitus 
 

VOORSITTER:  
 Henry Hartslief   

0824191505 
e-pos:  hhartslief@dcd.co.za 

 
ONDERVOORSITTER: 

Reney Connoway   
0847641289   

e-pos:  reney-connoway@bat..com     
 

SEKRETARESSE:  
Reinette Kriel   
0823587588  

e-pos:  sekretaresse.vaalrivier@gmail.co.za  
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