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Mensig! … Wat ‘n voorreg om saam die “Groot Koppe” in Sawa te kuier, nie te versmaai ons eie 
groot kop, oom Anton Koekemoer.  Die opgewondenheid het al twee weke voor die tyd begin. 
Ek en Tannie Sondra het Saterdag ingesit op die Kongres en sjoe, wat ‘n gedoente.  Om deel te wees 
van al die streke, hul lede en die “ups and downs” wat hul het, maak my net weer meer opgewonde 
vir ons eie streek.  Terwyl ons na al die ander nuusbriewe gestaan en kyk het, het ek sommer baie 
nuwe idees gekry.  Dis net moeilik om al die idees te laat lewe kry as ek nie hulp het van die lede nie. 
Ek vra groot asseblief dat as daar iets in jul lewe gebeur wat opwindend en of hartseer is, laat  
weet my asseblief spoedig.  Ons deel graag in jul lewe. 
 
“n Nuwe item in ons Kekkelbek is die Verkoop Hoekie.  Sit jy dalk met iets wat jy wil verkoop? ….  
Stuur dit gerus deur na my toe en dan plaas ek dit in die Kekkelbek. 
 
Vir Presidente 2015 se Boeresport is die sport sover soos volg:  Toutrek, kettieskiet, naald steek, 
Banderol, kruiwa stoot, en “volleyball”. 
 
Ek sien uit daarna om saam te werk met elke uitgawe, en dit vir julle so interessant as moontlik te 
Maak. 
 
Lekker lees   



Voorsitter verslag 
Goeie dag aan al ons lede.  Hiermee dan nuus vanaf die bestuur. 
 
Bespreking vanuit die kongres: 
 
1) Ons lede is welkom by die Kongres naweek.  Daar word besoekers vanaf die  
      streke  toegelaat om die kamp en al die verrigtinge by te woon.  Sou daar lede wees wat  
      beplanning wil doen vir volgende jaar se kongres, laat ons julle sommer nou  vroegtydig weet.  
 
2) Daar is n volledige verslag van al die gebeurtenisse en besluite op SAWA se webtuiste (www.sawa.org.za).         

Ek wil u graag versoek om ons president se openingsrede noukeurig deur te lees.  Hy het n baie goeie 
toespraak gelewer oor n SAWA gewone lid, Sawanant en Satanant. Pas uself dan in een van daardie 
kategoriee en kom elkeen van ons kyk wat ons vir SAWA kan doen….en nie wat SAWA vir ons kan doen nie. 
 

3)  Ons oud gebieds Voorsitter, Oom Anton Koekemoer, het in sy spreekbeurt Vaalrivier se verteenwoordigers, 
 myself en Francois verwelkom by die kongres.  Nadat hy my postuur met n besem vergelyk het (ons sal nog n 
 toepaslike terugslag bedink] het hy gehoop die ou hand (Francois) sal skoonvee met die nuwe besem 
 (myself).  Ons vertrou julle Sawanante sal ons dan bystaan wanneer ons die vloer so aanpak dat gewone vee 
 nie meer wil skoonmaak nie! 
 
Bespreking vanuit ons bestuursvergadering: 
 
Vaalrivier is die grootste streek maar met n baie klein persentasie kamp bywoning.  Ons beoog om elke 
onaktiewe lid te kontak om te bepaal waar ons as bestuur weer hulle belangstelling kan trek.  As jy een van 
hierdie lede is, versoek ons dat u asseblief vir ons kortliks op n epos vertel waar ons streek moet verbeter of 
hoekom jy nie meer kan kamp nie(sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za). 
 
1)  Redaksie: Carine, ons Redaktrise is baie opgewonde en ywerig om ons Kekkelbek nuusbrief op “Kongres 
 erkenning” standaard te kry en om dit reg te kry versoek sy nuus van julle, ons lede.  Een van haar voorstelle 
 is om tegniese raad aan ons almal te verskaf na afleiding van probleme wat ons lede ondervind.  Lekker lees 
 aan ons eerste berig en deel asseblief julle ondervindinge met ons. 

 
2)  Kampverslae: Daar is baie van ons lede wat ons kampe nie meer kan bywoon nie, maar wil nogsteeds al die 
 kampnaweek se stories hoor.  Ons het dit ingestel met die voorstel van ons Nasionale Voorsitter, Jannie 
 Meyer dat die kampkommandante hierdie verslae aan Carine moet voorsien binne 7 dae na die betrokke 
 kamp.  Hier is n guldige geleentheid vir ons lede om n groot bydra te maak tot die saamstel van n uitblinker 
 nuusbrief. 

 
3)  Presidente kamp se boeresport: Ons Ondervoorsitter, Francois het voorgestel dat ons die boeresport items 
 tydens ons streekkampe oefen om ten einde beter voorbereid te wees.  Dit sal ons nie net help om te 
 verbeter in die items nie, maar sal ons ook help om spanwerk  en spangees te bou.  Ons streek het amper 
 50% van die spanne opgelewer met die laaste Presidente se boeresport en ons het baie goed gevaar. Kom 
 ons verbeter hierdie jaar.  As daar n lid is wat presteer in enige van die items of ondervinding het, kom help 
 ons asseblief met afrigting. 

 
4)  Nasionale kamp by Koppisol 10-12 Oktober: SAWA word 45 jaar oud en die tema vir die naweek is “69” 
 omdat SAWA in 1969 gestig was.  Tafels en “mense” kan opgemaak word.  Saterdagaand se ete is ingesluit en 
 ons eie lid, Oom Neels Kriel gaan ons ook die aand vermaak.  Kom ons kom kamp almal weer lekker saam en 
 ondersteun ons Organisasie.  Die naweek tarief is R420. 

mailto:sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za


5) Liefdadigheid: Jesus het gese in Handelinge 20:35, Dit is saliger om te gee as om te ontvang.  
 
 Ons het alreeds n bestaande versoek vanaf Sondra Koekemoer om benodighede bymekaar te maak vir 
 Huis Meyerton.  Enige skoonmaak middels, toiletware, klere, onbederfbare kos…. alles is welkom en 
 nodig.  Ons sal by elke kamp u bydrae baie waardeer en dit aan Huis Meyerton besorg.  Ons wil graag na 
 nog behoeftigdes omsien en sal julle op hoogte hou van waar anders ons ook betrokke wil raak. 
 
6) Jeug: Melinda Botha het vrywillig aangebied om ons jeug te hanteer.  
 Die bestuur het haar met ope arms verwelkom en ons stel haar aan  
 julle nou voor as ons eie Jeugleier. Sy is baie opgewonde en het alreeds  
 baie oulike idees.  Ons wens haar voorspoed toe en weet ons almal sal  
 haar ondersteun. 
 
Dit is dan al vanaf my kant af. 
 
SAWA groete vriende, 
 
Marcel 



Die Klipdraai kamp van 19-21 September het net 7 woonwaens opgelewer maar wat ‘n lekker kamp 
was dit nie! 
 
Vrydag aand nadat almal gearriveer het, het ons begin vure aansteek.  Saam met elke program het 
elkeen ‘n klein geskenkie en ‘n Chomp ontvang.  Melinda Botha het vir ons die boekevat hanteer en 
sy maak toe die Chomp deel van haar oordenking en vertel vir ons waarvoor ”C-H-O-M-P”  staan.  
“Christus- Help-Ons -Met -Probleme”.  Nooit sal ek weer ‘n Chomp net as ‘n ou klein chocoladetjie 
sien nie.   Daarna is daar  gebraai en begin kuier tot ou nag toe. 
 
Saterdag oggend het Melinda weer die boekevat hanteer waarna dit betaal tyd was.  Toe is dit tyd vir 
ontbyt maak.   Nadat die kos ‘n bietjie afgesak het, het ons “Chocolate eet” kompetisie  gehou.   Nes 
jy dink nou is jy reg om te eet, dan gooi die volgende ou ‘n dubbel met die dobbelstene en ruk jou 
uit jou baadjie en hoed wat jy moet aantrek voor jy die gevriesde chocolate met ‘n mes en vurk 
moet sny.  Die kinders het dit vreeslik geniet want ons kon nie vinnig genoeg sny en eet nie.   Hulle 
het soos kuikens wat gevoer word gestaan en wag vir nog ‘n happie chocolate. 
 
Saterdag aand is daar weer saam gekuier en gebraai.   Die 2 Neelse het kitaar gespeel en Ysman het 
ook vir ons sy sang stem uitgehaal.  Ysman het sy Snoepie op die grootmense uit probeer en 
Reinette het ‘n lekker  ”bubble” gehap met ‘n nickerball wat toe ‘n fireball is. 
 
 
Sondag oggend het ons die Erediens op Kyknet gekyk en afsluiting gehou.   Die looitjie het Reinette 
gewen en dit met Pietra en Garath gedeel. 
 
Dankie vir een en elk wat van die kamp ‘n sukses gemaak het. 
 
Kampkommante vir die naweek 
 
Neels en Reinette Kriel. 



Kongres, September 2014 

Dit was weereens n fantastiese ervaring om deel te wees van die uitverkorenes wat die voorreg kon he om 

op n kongres te kamp.  Julle moet regtig probeer om ten minste een by te woon en te sien wat daar 

bespreek word.  Om so baie Sawanante saam te sien in hulle spoggerige klere in die vergadering is sowaar n 

belewenis. 

Die weer was besonders warm die naweek en toe ons daar aankom was dit nogals n groot sweet om op te 

slaan.  Gelukkig kamp ons deesdae maar lig maar glo my julle sou papnat gesweet gewees het net om die 

rally tent op te slaan.  Hoe dit ookal sy, die naweek het begin met boekevat in die saal Vrydag aand.  Dit was 

regtig lekker om weer die ou bekende gesigte te sien van die SAWA lede met wie ons nou al baie mee 

gekuier het.  Dit is baie opvallend dat almal baie vriendelik is en nie skroom om te stop en n geselsie aan te 

knoop nie.  

Die aand funksie was nou nie regtig n platform waar SAWA Vaalrivier die jaar goed presteer het nie maar 

dan is dit ook goed om ander n kans te gee om vorentoe geroep te word vir erkenning.  Lede werwing was 

weer n groot besprekingspunt die naweek.  Anton Koekemoer het soos gewoonlik weer die kroon gevat met 

lede werwing en dit is verseker so dat ons bietjie met hom moet kers opsteek om sy tegniek te bespreek. 

Ons almal het die geleentheid om lede te werf. By die werk, kerk of waar ookal ons met vriende en familie 

omgaan. 

Ons is n kampeer organisasie met christelike beginsels.  Daar is deesdae n tendens te bespeur, selfs op die 

kongres wat nogal kommerwekkend is.  Daar is mense wat nie die boekevat of soms selfs die eredienste 

bywoon nie.  Is ons beginsels dan n onderwerp wat debatteerbaar geword het in SAWA? 

Lekker kamp! 

Francois Pretorius 

Ondervoorsitter 



Laat ek help…. 
 
Ek hoor nou die aand die storie van een van ons lede wat baie gesukkel het om hulle dak van die 
wa gelig te kry en dan weer na die kamp te laat sak.  Ek was self ook daar en het self met dit 
gespeel maar seker omdat ek groot en sterk is het dit my nie te veel gepla nie.  Ek dra immers my 
ventertjie onder die arm as ek hom moet rondskuif.  In elk geval, hulle bespreek toe onder andere 
dat hulle maar n ander wa sal moet koop anders gaan hulle nie meer saam kan kamp nie.  So gesels 
hulle toe met een van die handelaars [gaan nie name noem nie] oor die koop en die ou vertel hulle 
dat die skokbrekers dalk foutief is maar daar is nie nuwes beskikbaar vir die wa nie.  Die tweede 
handelaar was meer hulpvaardig en hulle vervang dit toe.  Glo julle my, nou is die wa weer 
spiekeries en hulle kan die dak lig sonder veel moeite. 
  
Nog iets, as jy jou bed lig om goedjies onder in weg te pak en dit wil nie meer bo wil bly nie, 
vervang die skokbrekers……alhoewel n stok heelwat goedkoper is.  
 
Die les te leer hier is…. Laat toets daardie skokbrekers eers as jy begin sukkel met die dak van jou 
wa, dis nie noodwendig omdat jy ouer en swakker geword het nie! 
 
Kosie 

                    September            en   Oktober  

Dirk Human  2 September  Ryan Strauss  1 Oktober 
Pieter Coetzee  14 September  Riaan Botha  2 Oktober  
Erica vd Merwe 14 September  Venessa Strauss 6 Oktober 
Christelle Theron 16 September  Mario Strydom 14 Oktober 
Dirk Hatting  19 September  Erhard  Arendt  18 Oktober 
Richard Esterhuizen  21 September  Denise Hopkins 19 Oktober 
Pietra Otto  25 September   Liam Theron  21 Oktober 
Barbara Kamffer 27 September  Ronel Hatting  27 Oktober 
Pieter vd Merwe 28 September  Letsie Jacobs  31 Oktober 
Francois Pretorius 29 September 
At Roux  30 September  
   

           en ons Kuikens 
 
Markus Lubbe  27 September  Leeann Kriel  9 Oktober 
Logan Van In  29 September  Heiko Nel  24 Oktober 
    Ansie Kellerman 27 Oktober 
    Charmone Strauss 31 Oktober 



Hoe maak ek 
‘n Jong man het aansoek gedoen vir ‘n bestuurspos by ‘n groot maatskappy. Hy het die eerste onderhoud suksesvol afgelê, 
en daar was ‘n opvolg onderhoud gereël sodat hy die direkteur van die maatskappy kon ontmoet. 
Na aanleiding van sy CV het die direkteur gesien dat die jong man se akademiese prestasies van uitstekende gehalte was. 
Die direkteur het na die jong man gekyk en vir hom gevra: "Het jy enige beurse gehad waarmee jy gestudeer het?" 
en die jong man het geantwoord : 
"Nee" 
"Was dit jou vader wat al jou studie geld betaal het" 
"Nee," sê die jong man weer, 
"My vader is oorlede toe ek een jaar oud was, dit was my moeder wat vir al my studies betaal het." 
" Waar het jou moeder gewerk?" 
"My moeder het ander mense se klere gewas " 
Die direkteur vra toe die jong man om sy hande vir hom te wys. Die jong man het sy hande uitgesteek en verbaas na die 
direkteur gekyk. 
Wat sou sy hande met die onderhoud te doen hê. Die direkteur het na die jong man se hande gekyk, hulle was glad en 
perfek versorg. 
" Het jy ooit jou moeder gehelp om die wasgoed te was?" 
"Nooit, my moeder wou altyd hê ek moet lees en studeer, en buitendien kan my moeder wasgoed baie vinniger en skoner 
was as wat ek ooit kon droom om dit te doen." 
Die direkteur sê toe vir die jong man, "Ek wil hê jy moet eers huis toe gaan en jy moet jou moeder se hande met room 
smeer, dan sien ek jou weer môre oggend hier" 
Die jong man het gevoel hy kan dalk die werk kry, en hy is huis toe om vir sy moeder te vertel van die onderhoud. Toe hy 
later by haar sit, sê hy vir sy moeder hy wil graag haar hande room smeer. Vir die moeder was dit ‘n snaakse versoek, maar 
met gemengde gevoelens het sy die buisie room na hom toe uitgehou, en toe haar hande uitgesteek na hom toe. 
Die jong man het sy moeder se hande in syne geneem, en toe begin die trane oor haar hande rol, vir die eerste keer in sy 
lewe het hy gesien hoe vol plooi en eelte sy moeder se hande was. Plek - plek was die hande oopgebars en het sy 
ineengetrek toe hy dit saggies met room begin invryf. 
Dit was die eerste keer dat die jong man besef het dat daardie paar hande wat soveel bondels wasgoed gewas het, vir sy 
studiegeld betaal het. In ysige winter koue en stomende somer hitte, het sy onverpoosd gewerk. Daardie vereelte hande 
het sy toekoms rooskleurig geverf. 
Daardie stukkende hande het gesorg vir ‘n uitstekende geleerdheid. 
Na hy sy moeder se hande goed gesmeer het, het hy die volgende bondel wasgoed opgetel en stil - stil daarmee verdwyn 
om dit vir haar te gaan was. 
Daardie aand het moeder en seun tot baie laat gesels. 
Die volgende dag het die jong man weer aangemeld by die direkteur vir sy onderhoud. 
Hy het gesien die trane sit nog baie vlak in die jong man se oë. 
"Het jy toe gedoen wat ek vir jou gesê het?" vra die direkteur die jong man. 
"Ja, ek het my moeder se hande room gevryf, en toe het ek die res van die wasgoed vir haar gewas. Ek het nou eers besef 
dat ek nooit waardering gehad het vir dit wat sy al die jare vir my gedoen het nie. Sonder haar sou ek nie vandag vir hierdie 
pos kon aansoek doen nie. En toe ek gister daardie vreeslike bondel wasgoed was, voel dit asof my skouers wil afskeur. Toe 
besef ek eers hoe groot haar opoffering was deur al die jare. 
"Die pos is joune,” antwoord die direkteur, “eers as iemand waardering en dankbaarheid kan betoon, is hy gereed vir ‘n pos 
met soveel verantwoordelikhede. 
Kyk vandag om jou rond, daar is baie mense wat baie opgeoffer het in die lewe om ons te gee wat ons vandag het. 
En dan is daar ‘n Hemelse Vader wat alles opgeoffer het, sodat ek en jy nie nodig het om gestraf te word vir al ons 
verkeerde dade nie. 
Kyk na Sy Hande vandag, Hulle dra die merke van hoe Hy vir ons gely het, hoe Sy liefde ons straf gedra het. 
Het ons al vir Hom die nodige dank en waardering gewys vir die merke op Sy Hande? 
Kom ons maak hierdie dag anders, 
Kom ons wys waardering aan al ons geliefdes, en ons wys dankbaarheid en waardering aan ons Hemelse Vader wat so mooi 
na ons kyk. 
Sonder Sy opoffering sou ons lewens baie anders verloop het. 

https://www.facebook.com/hoemaakek/photos/a.231523060353958.1073741828.231519350354329/315611151945148/?type=1&fref=nf


Stuur jou advertensies na carine@autoclinic.co.za 

Auto Clinic is ‘n 2de handse woonwa handelaar in  

Meyerton, hulle doen finansiering deur al die banke.   

Gee goeie waardes vir jou woonwa.  Besoek gerus  

vir Marcel & Eugene vir jou  volgende koop, of verkoop. 

Manly’s is ‘n drukkery in  

Vanderbijlpark.  Besoek hulle 

gerus vir drukwerk, op t-hemde 

kepse, baniere ens. 

 

Ons bedank  graag vir  

Kobus en Ilene vir hulle goeie 

kwaliteit en moeite met  

Sawa Vaalrivier. 

 

Julle word baie waardeer. 

Ons se baie geluk aan oom Anton van SF Maintenance met die nuwe besigheid GA Fuel Tek.  Ons bid oom hulle 

‘n goeie toekoms toe, en welvaart in die bedryf.  Oom Anton was en is nog altyd ‘n staatmaker as dit kom by 

aktiwiteite reel en deelneem.   Mag oom, en tannie Sondra, nog jare saam ons kamp.  Skakel gerus die bekwame  

mense van SF Maintenance vir jou projek.   

Midvaal Slaghuis het ons voorsien met die Biltong en Hamburger patties vir 

Vrydagaand se Hamburgers.  Ons het ‘n goeie terug voer van die lede 

gekry.  Skakel gerus vir Johan en Pieter by Midvaal om jou vleis of 

heerlike biltong te bestel.  Onthou om te se jy is van SAWA Vaalrivier. 

MultiSave Superstore and Liquorland het ons geborg met ‘n ietsie om 

warm te word, die OBS het goed gevloei.  Ons bedank hulle vir hul 

borgskap.  Gaan maak gerus ‘n draai by Liquorland vir jou dors 

gewoontes. 

 

Spur Meyerton, 016 362 1177, goeie kos en lekker atmosfeer.  Hoek van Mitchell en Verwoerd weg. 



Pro Blast & Coating, vir industriele applikasie skakel vir Eric Marx. 

Model bottel stoor, is een van die grootste handelaars in die bedryf in die 

Vaaldriehoek.  Luigi Giagomozzi is eienaar en altyd gewillig om SAWA 

Vaalrivier te borg met ‘n ietsie interessant. 

Het jou motor ‘n versiening nodig, skakel vir Quinton of Alwyn vir goeie pryse op 016 362 1080, 6 Loch Straat, Meyerton. 

Jy gaan ver soek om die kwaliteit van Martie se werk te oortref. 

Sy werk vinnig en met vaardigheid.  Skakel haar gerus. 

Skakel gerus vir Marthie en Sarie vir enige veiligheids produkte asook 

skoonmaak middels en nog meer.   

Baie dankie Tyre Mart vir julle finansiele ondersteuning, ons beroep die lede om vir John Andrew te skakel. Noem dat u van SAWA Vaalrivier is, en sien 

wat se goeie pryse hy vir u kan reel. 

As jy woonwa probleme het is Anton Brittz beslis die man om mee 

te gesels.  Dankie vir jou bydrae Anton. 

Skakel vir Bertus  

as jy  

enige van die 

probleme het. 

 

Moet hom net nie 

skakel as jy iets van 

Baba’s af wil weet nie. 



 Neem ook asseblief kennis van ons Sawa Vaalrivier groep op Facebook, as u enige iets met ons wil deel, of loer net 
 in op die blad en gesels lekker saam.   http://www.facebook.com/#!/groups/sawavaalrivier/  

VOORSITTER    
Marcel van In  083 455 3580   marcel@autoclinic.co.za 
 
ONDERVOORSITTER   
Francois Pretorius  082 468 5972   Francois.Pretorius@mtn.co.za 
       
SEKRETARESSE   
Reinette Kriel  082 358 7588  sekretaresse.vaalrivier@hotmail.co.za 
            
PENNINGMEESTERES   
Beverly Ferreira 082 381 6808   beverleyf@jcbinc.co.za 
       
BATES / TEGNIES  
Eugene Ferreira 082 782 5736  eugene.ferreira@eskom.co.za 
                           
SKAKELING   
Eugene Erasmus 083 690 9643   eugene@autoclinic.co.za 
                   
REDAKSIE    
Carine Van In  079 982 1813  carine@autoclinic.co.za 
                      

22 – 24 Augustus 2014 
Koppisol AJV 

 
24 – 26 Oktober 2014 

Malonjeni 
 

21 – 23 November 2014 
Klipdraai Kersboom 

 
23 – 25 Januarie 2015 

Sionbergh 
 

12 – 16 Junie 2015 
Amigo’s 

 
24 – 26 Julie 2015 

Umfula 

Presidente 
Tel vir  
Joker 

Die maande se Tema is “ wys hoe die jeug ons kampe geniet”. 
Stuur u foto/s saam met ’n ingevulde inskrywingsvorm (Foto Inskrywingsvorm)  
per e-pos na sawa.saca@gmail.com.  Sluitings datum is die 5de van elke maand. 
 

Lief: Geen 
 
 
Leed:     
Annetjie Kloppers se moeder is oorlede 
Sarie Kellerman se oupa is oorlede 
Liam Theron se ouma is oorlede 
Tressa van As Kanker 

http://functions.safeshop.co.za/View.asp?ID=131922
mailto:sawa.saca@gmail.com

