


Die afgelope maand was ‘n baie opwindende 
maand, dit was ‘n besige maand, maar ook 
‘n baie hartseer maand.  Ons het die kongres 
gehad en ons doen die beplanning vir die  
Verjaarsdag/Kersboom kamp.  En dan met  
gebroke harte, harte vol smart maar ook met  
danksegging in ons harte het ons totsiens  
gesê aan ‘n baie geliefde vriend oom Willie 
Meintjies.  Ons vra dat julle asb vir tannie Mynie, 
Ouma “Summertown”, Arelene, Francois en die 
kinders sal opdra aan die Vader in hierdie  
moeilike tyd waardeer hulle gaan.  Ons tema vir 
die Kekkelbek hierdie maand is “OPKOMS”. 
 
Die Here is baie duidelik in die Woord dat Hy 
ons nooit sal verlaat nie.  Ons het Opkoms in die 
Vader, dat ons nooit alleen sal wees nie. 
 
Sien uit na die Verjaarsdag/Kersboom kamp. 
Lees meer daaroor in die Kekkelbek. 
                                                  
                                                Groete Carine 
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Goeie dag aan al ons lede.   
 
Ek hoop en vertrou dat almal rondom julle kan sien hoe die genade van ons Hemelse Vader ons almal dra.   
Ek het Woensdag die 11de November gaan ‘door knocking’ doen in die bloedige hitte in Daleside, en gewonder hoe dit sal voel tydens die 
verdrukking wat ons Here van skryf in Openbaring 16:8-9.  Dis verseker dat die wêreld soos ons dit nou ken nie vir ewig gaan hou nie.  Die 
hitte en die droogte,  terwyl ek hierdie brief aan julle skryf, is die Here se roep na die bose ongehoorsame mensdom wat Hy aanvanklik 
geskep het vir Sy plesier. 
Terug op SAWA se terein, is ons op bestuur baie opgewonde oor ons GROOT kamp wat voorlê ... Vaalrivier se 35ste bestaansjaar saam ons 
kerskamp!  Daar is al baie tyd en moeite ingesit, en ek wil sommer nou al elke persoon bedank wat skouer aan die wiel sit om ons lede en 
ons kuikens n onvergeetlike kamp te verseker!  Julle is almal waarlik onskuifbare staatmakers wat my lewe as voorsitter n plesier maak.  
Ek is ook sommer trots op ons kampeerders wat ons bywoning getal vir die kamp al laat styg het tot op 26 woonwaens:  dis amper dubbel 
die bywoning wat ons op ons AJV gehad het!  Ek hoop terdeë dat die kamp die begin van n trant sal wees, en nie n uitsondering sal bly 
nie.  Ek is net so opgewonde oor die twee lootjies wat Carine vir ons geborg gekry het:  dis nie sommer net onbenullighede nie, die is 
twee pryse wat enige kamper waarlik sal begeer ... maar, ongelukkig sal julle daar moet wees om uit te vind.  Baie dankie my vrou. 
 
Die Kongres was weer n groot gebeurtenis vir SAWA.  Ek het die voorreg gehad om die opening te hanteer vir die vergadering.  Dit was 
weer interessant om te hoor dat meeste van die besprekings punte uitdagings is wat ons almal dieselfde raak.  Geen streek is uniek in hul 
stryd of in hul plesier nie.  Ons is almal aan dieselfde swak ekonomie bloodgestel, ons almal streef daarna om heerlik te kamp en ons 
almal moet weerstand bied teen ons sondige natuur.  Dis elke lid (en bestuurslid) se besluit hoe hy met hierdie gewigte kwessies gaan 
saam werk, of teen werk.  By Vaalrivier hoop en glo ek dat ons reeds met n positiewe gesindheid begin het, en kan uitsien na kampe 
waarin ons almal diep spore in mekaar se lewens kan trap!  
 
Martin Rix (ons oud nasionale sekretaris) het n saamgestelde 26 punt lys in die Kongres agenda geplaas wat ons kan help kyk na SAWA se 
toekoms.  Lees dit asseblief noukeurig deur en help ons om klein suksessies in ons streek te behaal ... soos Oom Jannie Meyer sou sê. 
    
Dit is dan ook vir my baie hartseer dat Oom Willie van ons weggeneem is, veral vir Tannie Mynie en familie; maar dan is dit ook vir my n 
groot vreugde om te weet dat hy ons Skepper en Saligmaker aangesig tot aangesig ontmoet het.  Mag die Here deur hierdie beproewing 
verheerlik word.  Ons hoop om binnekort die voorreg te hê om Tannie Mynie en Ouma “Summerton” te help opslaan vir n kamp. 
 
Dit is dan al van my kant af.  Ek hoop om heerlik saam almal te kamp en kuier met ons verjaarsdag op Koppisol. 
 
Vriendelike SAWA groete, Marcel 



En so begin Kongres 2015 te Buffelspoort, 16 – 18 Oktober.  Planne word gemaak om so bietjie vroeër by Buffelspoort uit te kom.  Weet ons wil 
darem ‘n rus kansie ook kry.  Die kongres naweek is altyd ‘n baie besige en bedrywige naweek.  Jy vat die minimum kos saam , jy word 
heerlik bederf deur die aanbiedende streek.  Ons  (Marcel en ek) saam Francois & Dot arriveer Donderdag ‘n dag voor die Kongres naweek 
begin, Anton & Sondra, Neels & Reinette, Frans & Annetjie het vroeër uitgesleep.   Francois & Arelene is nog oppad.  Almal is in ‘n goeie luim. 
Ons swem en spandeer goeie kwaliteit tyd saam met mekaar.  Daar word oor en weer gekuier en koffie gedrink, so elke nu en dan ‘n koue ene 
ook.   Vrydag gaan kuier ons by Ta’ Malie en eet lekker ontbyt, snuffel in die winkel rond en vat weer die pad na nog ‘n winkel toe.  Ons geniet 
die rond rits behoorlik.  Saam braai is altyd deel van so ‘n kuier en dis tog maar die lekkerste kuiers, of hoe?   Saterdag is die groot dag, Kongres 
in die oggend en Dinee in die aand.  Marcel is gevra om die Kongres te open met skriflesing en gebed.  Nog ‘n eer wat Vaalrivier toegestaan is.  
So gepraat van Dinee, is ons nie almal verras toe ons eie Oom Anton Koekemoer as “Sawanant van die Jaar 2015” aangekondig word.  Oom 
Anton ons as streek is geëerd om oom by ons te hê.  Jy is voorwaar ‘n voorslag in alles wat jy aanpak.  Saam ons geliefde Tannie Sondra stap 
julle ‘n lang pad in ons streek en in ons harte, ons wens jou ‘n goeie jaar toe.  Nasionale meriete – 25 jaar lidmaatskap is aan Anton & Sondra, 
Frans & Annetjie, Zandry & Louise toegeken, Nasionale Meriete – Dienslewering is aan Neels & Reinette toegeken, Nasionale Ere Meriete – 
Dienslewering is aan Frans Kloppers & Francois Pretorius toegeken.  Baie geluk aan elkeen van julle.  Ons as Streek Vaalrivier is baie trots op 
julle.  Julle is hartsmense.   



Nasionale Meriete 
Frans & Annetjie Kloppers 

Nasionale Ere Meriete 
Frans Kloppers 

Nasionale Meriete 
Zandry & Elize V Rooyen 

Nasionale Meriete 
Neels & Reinette Kriel 

Nasionale  Ere Meriete 
Francois  Pretorius 

Nasionale   Meriete 
Anton & Sondra Koekemoer 



SSAWA se toekoms     
Deur Martin Rix 
 
� Vereenvoudig die SAWA struktuur (bestuur aktief) – las vir SAWA? 
� VerantwoordelIkheid 
� Bestuur doen alles 
� Atmosfeer by kampe 
� Voorkom onaangenaamheid by kampe 
� Kommunikeer meer met mekaar 
� Advertering van SAWA 
� Opleiding oor SAWA sodat lede weet hoe om lede te werf 
� Gebrek aan toekoms visie 
� Kan ons saam kamp en bymekaar leer? 
� Fokus op lede behoud 
� Fokus op lede erkenning 
� Doen weg met “eie ek” 
� Wat beteken SAWA vir lede? 
� Beantwoord lede se behoeftes by reël van kampe 
� Wat het verander? 
� Maak ons voorsiening vir die verandering in tipe  
         kampeerder (woonwa/boswa/sleepwa/tent) 
� Werf lede met oorleg 
� Woonwa verkope daal 
� Sleepwa verkope styg 
� Skep lys van name om potensiële lede te kontak 
� Party streke te groot 
� Ouderdomsgroepe 
� Maak kampe meer aantreklik vir bv. Die kinders 
� Aktiwiteite by kampe om stagnasie te voorkom (4x4; visvang) 
� Kleiner streke moet kyk om saam te kamp 

SAWA lede geld 
 
Soos op die Kongres bespreek en vasgestel is: 
 
Lede jonger as 60 jaar verhoog vanaf 1 Desember 2015 na R330.00 
Senior burgers verhoog vanaf 1 Desember 2015 na R320.00. 
Beide met ‘n R10 korting vir debiet aftrekking. 
 
Aansluitings fooi is R120.00. 
 
Bank besonderhede van hoofkantoor: 
Naam van Bank: ABSA 
Tak:  Boksburg 
Rekening nommer: 230 155 771 
Takkode:  632 005 
 
Belangrik:  Meld te alle tye jou lid nommer en/of Streek naam vir 
enige inbetaling. 

 
Dag Bestuur 2016 

 
 
PRESIDENT  Nico Spaumer 
VOORSITTER  Jannie Meyer 
ONDERVOORSITTER Andre Knoetze 
SEKRETARIS  Andre Swanepoel 
PENNINGMEESTER Vossie Vosloo 
SKAKELBEAMPTE Brian Van Niekerk 



Lootjie Wenners 

Ons Gaste 
Corne & Elby 

Ds. Mike 

Kampkommandante 

25 Algemene   
Kampe 

Probeer verduidelik 
hoe ek die bal gegooi 

het 

Sit en Rus 
alte lekker 

Heerlik onder die koelte Dis hoe ‘n mens moet  
rus 



Ons geliefde oom Willie, jinne oom as jy maar kon weet hoe lief ons jou het, die verskil wat jy in ons lewens gemaak het, die bemoedigende geselsies, al het jy 
soveel seer en ongemak gehad.  NOOIT het jy gekla nie, altyd positief, met “nee wat dit gaan goed dankie”.  Jou whats app profile sê “Die Here is my lig en my 
redder, vir wie sou ek bang wees?  Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees. PS 27:1.  Ek is oortuig dat dit jou lewens uitkyk was, dat jy volle vertroue in die 
Here het om jou te versterk en dat Sy wil moet geskied.  Sy wil het geskied en ons het afskeid geneem van jou.  Ons laaste kamp saam was by Easto Parys, en 
speletjies het jy saam gespeel, jou ondersteuning met die aksies was ongelooflik.  Jy was daar, altyd!  Vir jou wil ons dankie sê dat ons die voorreg gehad het om 
saam oom te kon kamp en kuier. Jy is ‘n pêrel vir Jesus se kroon. Wat deur ons gaan is ‘n stilte, ‘n stil hartseer, ‘n verlang na net nog een dag, nog een word, nog 
een aanraking.  Ons verstaan dalk nog nie waarom jy so vroeg weg is nie, of waarom juis jy weg is nie, voor ons reg was om totsiens te se.  Maar bietjie by bietjies 
onthou ons dat jy nie net gesterf het nie, maar jy het gelewe ook.  En dat jou lewe ons die beste herinneringe gegee het, te mooi om te vergeet.  Ons maak ons 
vaarwel ‘n belofte – ‘n belofte dat ons Jesus as ons Redder sal aanvaar -- tot ons weer ontmoet by die poorte van die Hemel met Jesus aan jou sy. Rus in vrede 
oom Willie 

Van ons kant as familie wil ek net baie dankie sê aan SAWA Bestuur en al die lede, ingesluit die van ander gebiede,  vir al die liefde, hulp, ondersteuning, boodskappies 
van bemoediging en simpatie en vir hulle bydraes.    
Ook baie dankie dat julle Willie met soveel deernis en respek behandel het en dat hy baie lief is vir almal en het altyd almal se geselsies so baie geniet en dankie vir daai 
ekstra hande elke keer as ons gaan kamp het.    
Spesiale dankie aan Henry en Wilma; Francois en Dorothy Pretorius; Frans en Annatjie Kloppers; Sondra en Anton Koekemoer en natuurlik ons regter hande Arelene en 
Francois Kloppers wat hom baie na aan die hart gelê het en wat altyd daai ekstra myl geloop het vir ons wanneer ons gaan kamp het.    
Daar is so baie dankies om te sê maar weet net ons waardeer alles opreg. 
Weet net dat hy nie meer daar sal wees in vlees nie maar dat hy altyd in gees met ons sal wees.  Liefde Mynie 



Gedryf en geinspireër deur hul geloof in die Vader is hierdie 2 Jesus  
kinders al 33 jaar saam gebind as een.  ‘n Wonderlike voorbeeld vir  
hul kinders en ons jong getroude pare.   

Wat was en is dit omtrent jou gade wat jou verlief gelaat het?  

Elize: Sy dryf vir sukses, goeie hart en liefde 
 Zandry: Elize was, en is, ‘n pragtige meisie, en ‘n Kind van die Here 
  
En die kinders waar is hulle nou, hoeveel kinders? 
Twee dogters Jolandie & Zanté en ‘n seun Alexander. Die dogters is albei uit die huis .  
Alexander studeer nog uit die huis   
 
    Vertel ons meer van Zandry & Elize. 
    Zandry: Jong ja , hoe beskryf mens nou ‘n ware engeltjie op aarde.  Baie rustig, vrolik, 
    musikaal,  sing graag.  Baie betrokke by die kerk en werk .  Wonderlike Vrou, moeder en 
    ouma. 
    Elize: Spontane persoonlikheid, sensitief, baie eerlik – te eerlik! Kind van die Here, hou 
    van kamp, braai, wyn, bier.  Kan lekker party. 
 
    Waar het julle ontmoet? 
    In ‘n bus oppad skou toe.  Ek het my kop gestamp en Elize het vir my gelag, toe sien ek die 
    pragtige meisie raak en bekom haar tel no. Die res is soos hulle sê GESKIEDENIS 
 
    Wat sou jy verander aan jou lewe? 
     Zandry: Meer dinge as gesin saam ervaar  
 
    Advies vir ‘n gesonde huwelik? 
    Zandry: Gesonde kommunikasie, geduld, verdraagsaamheid, geloof 
    Elize: Respek, getrouheid, kameraadskap, gun elke persoon sy eie opinie, moenie iemand 
    probeer verander nie, moenie iemand probeer oorheers of aftakel nie. 

Gedryf en geinspireër deur hul geloof in die Vader is hierdie 2 Je
d b d d b d



Danksegging en gebed.  Dit is waarmee die brief aan die Kolossense begin.  Dit is so wonderlik om maar net weer en weer te sien dat 
die Bybel waarlik God se Woord is.  Die skrywer van hierdie brief het sekerlik iets op die hart om aan sy geadresseerdes te sê, maar hy 
begin nooit sommer daarmee nie.  Hy begin op die plek waar elke Christen moet wees:  In kontak en kommunikasie met die Lewende 
God en Sy Seun Jesus Christus. 
 
Hoeveel beproewinge en swaarkry moes Paulus nie alles deurstaan nie! Ook op die oomblik toe hy hierdie brief geskryf het, was hy in 
die tronk. Tog kom die dank en erkenning teenoor God altyd eerste.  Hierdie is nie net 'n vroomheideienskap van Paulus nie, dit is 'n 
vaste Christen-beginsel. Die lewe bestaan tog vir ons uit Jesus Christus.  Dit is Hy wat sin gee aan die lewe en vir ons 'n rede gee om met 
blydskap te bestaan en vooruit te kyk. 
 
As hy sê hy dank God, dan is die woord: "eugaristoemen" Dit is 'n samestelling van die woorde "goed" en "genade".   Hier maak hy nou 
weer seker dat die woord wat hy vir "dank" gebruik, een sal wees waarin die woord "genade" weer voorkom.  Ek het nogal 'n idee dat 
die werklike bedoeling hier is om te sê: "Ons reageer op God se goeie genade".  En hoe kan ons anders op God se goeie genade reageer 
as om oorvloedig te wees in dankbetuiging? 
 
Verstaan ons die genade wat ons ontvang?  Het dit al in ons hart en verstand ingesink? Indien wel, sal dit nie net in stilte daar kan bly lê 
nie, dit sal uitborrel en oorloop in dankbetuiging en ander praktiese betoning van genade. 
 
Dit is God die Vader en Jesus Christus.  Want deur Christus het ons vrye toegang tot God!  Kom ons volg hierdie model nougeset na!  As 
dit God behaag het om ons vrye toegang tot Hom te gee deur Christus, laat ons Hom dan daarvoor eer en erkenning gee deur ten volle 
daarvan gebruik te maak! 
 
Paulus se dankbetuiging gaan onmiddelik oor in voorbidding.  Hy bid vir die Christene wat die lering van Jesus Christus vir die bedeling 
van genade uit sy mond aanvaar het.  Hoe dikwels bid Paulus nie vir die gelowiges nie!  Om seker te maak dat die sin reg lees en die 
spesifieke objek van sy gebed duidelik moet wees, voeg hy die woord "pros" daarin: "vir", "tot voordeel van", “ter wille van". 
 
Wat kan ons anders van hierdie vers sê as dat gebed en dankbetuiging geweldig belangrik was vir die apostel.  Hy het werklik geglo dat 
gebed 'n verskil kan en sal maak.  Hy leef ook in konstante kontak en vrye toegang tot God.  Hy probeer nie om "deur te bid" tot God 
nie.  Daar is niks wat hy deur hoef te bid nie.  Jesus is die deur en hy het elke oomblik vrye, blye en sekere toegang tot God.  Mag my en 
jou gebedslewe hierdie week niks minder as dit wees nie.  

waarmee die brief aan die Kolossense begin.  Dit is so wonderlik om maar net w
rd is Die skrywer van hierdie brief het sekerlik iets op die hart om aan sy geadr



 
Sarie Kellerman   Betrus Venter      Wilma Hartslief 
Corne v Wyk   Diana Kellerman      Danie Vosloo 
Janet Joubert   George Kellerman       Frans v d Linde 
Francois Kloppers   Hennie Haasbroek       Elize v Rooyen 
Adri v Brakel   Koos Kamffer     James Hopkins 
Carine v In   Marinda Luff     Annelien Arendt 
Fransie v d Lith   Rina v d Merwe 
 
 
 
Esmerelda Arendt                   
Duandre Kloppers 
Keili Coetzee                   
Marcel v Wyk 
 
 
 
 
Reney & Susan Connoway                  Danie & Fransie v d Lith 
George & Sarie Kellerman                  Danie & Alet Vosloo 
Charles & Melinda Huff                  Riaan & Jeneen Cilliers  
Alex & Annemarie Cunningham 
 
Francois & Dot Pretorius         Richard & Christa Chapman 
Pieter & Rina v d Merwe         Eugene & Welmarie Erasmus 
Gideon & Cindy Kriel 



KKeagan v In 
Akademie Goud 88%  
Gemiddeld 
D7 Landloop 

Logan v In 
Akademie Silver 79%  

Gemiddeld 
D7 Atletiek 

D7 Landloop 

Jorden Erasmus 
Graad R Gradeplegtigheid 

Duandre Kloppers 
Rugby Deelname o/10 Vereenging Rugby Klub 
Tennis Sertifikaat & Medalje 
100% Skool bywoning Sertifikaat 

Alexander Lubbe 
Prefek 2015 
Dienslewering – Telling Houer 
(Rugby, Krieket,Tennis) 
Skaak Liga Naas Wenners 
Tennis 2de Span Liga Naas      
Wenners 
Tennis 2de span Sun City Toer 
Naas Wenners 

LL II

Lienke Venter 
Begin loop op 8 maande 

AAAAlll ddddd LLL bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Markus Lubbe 
Atletiek Deelname D8 
Rugby o/11 Super 12 2de – 
Medalje 
Rugby o/11 Liga Wenners 
Krieket o/11 Liga Naas wenners 
Tennis /11 Liga Wenners 
Landloop D8 Deelname 
Landloop Gauteng Deelname 



Sondra het die afgelope tyd  
weer gesukkel met  
Steven Johnson sindroom 

Ds Mike en Mev Sonja het 
‘n kleinseun ryker geword. 

hnson sindroom 

Oom Neels was weer terug in die  
hospitaal vir verdere toetse rakende sy 
skouers en arms.  Na vele dr’s sien wag hy 
nou geduldig vir die toets uitslae. 



  
Die tegnologie om groen te gaan met jou woonwa is beskikbaar jy moet die net doen.   
Baie woonwaens het reeds ’n 12Volt battery stelsel vir ligte en yskaste  en so ook gas vir water verwarmers en 
stowe. 
  
Al wat jy nodig het is om jou 12 volt battery stelsel te laai en jy kan onafhanlik wees van “ESKOM”.  Ek het ‘n 100 
watt son paneel gekoppel op my 12 volt battery stelsel  en “sie daar” geen “ESKOM ”  krag nodig om my battery te 
laai nie.  
   
WWat as die son nie skyn nie??? 
Wel glo dit of nie al skyn  die son net effens laai die stelsel nog jou battery.  Jy hoef net half dag son te hê en jou 
battery word vol gelaai word.  
 
Wat is die kostes?   
 Son paneel     R   1100.00 
 Paneel Laaier   R     250.00 
 Draad en Koppel stukke   R     200.00 
 
Hoekom is dit voordelig? 
Waar die krag by kampe SWAK is (lae spanning) hoef jy nie op die swak krag staat te maak om jou woonwa se 
yskas , water verwarmer, of ligte aan  die gang te hou nie, of dit te beskadig nie.  Lae spanning is geneig om 
elektriese toerusting uit te brand, en NET SKADE aan te rig, waarvoor ons in vandag se tyd nie altyd die fondse het 
om die skade regtemaak of te vervang nie. 
   

GAAN  GROEN  EN  BESPAAR  
Vir meer inligting skakel gerus vir Eugene Ferreira by  082 782 5736 of Bev  082 381 6808 

m groen te gaan met jou woonwa is beskikbaar jy moet die net doen.





KKamp datum  Oord      Adres 
21 – 23 August 2015  Koppisol AJV (100%)       Ou Johannesburg weg, De Deur  

27 – 29 November 2015  Koppisol (100%)       Ou Johannesburg weg, De Deur 
   35ste Verjaarsdag & Kerskamp 
15 – 17 Januarie 2016  Wesvaal (100%)             Vlakfontein, N1, Parys (Vrystaat) 

5 – 7 Februarie 2016  Koppisol         Ou Johannesburg weg, De Deur 

26 – 28 Februarie 2016  Sionbergh (100%)            Heidelberg pad, tussen Meyerton & Heidelberg 

25 – 28 Maart 2016  Presidente Klipdraai           Rothdene, Meyerton 
   Presidente tel as Joker 
29 April – 2 Mei 2016  Amigo’s        Rietspruit dam, Ventersdorp 

27 – 29 Mei 2016  Soetdoring (100%)             50 Taaibos ln, Lenteland, Vereeniging 

16 – 19 Junie 2016  Weesgerus         E 24°40' 792  S 28°23' 145 

29 – 31 Julie 2016  Klipdraai  (100%)       Rothdene, Meyerton   

26 – 28 Augustus 2016  Koppisol AJV       Ou Johannesburg weg, De Deur 

23 – 25 September 2016  Koppisol Nasionaal             Ou Johannesburg weg, De Deur 

28 – 30 Oktober 2016  Beach Club        S 26°45’451 E 27°52’028 

25 – 27 November 2016  Sionbergh                            Heidelberg pad, tussen Meyerton & Heidelberg 

  
100% Bywonging vir 2015 - 2016 strek vanaf Koppisol AJV Augustus 2015 tot en met Klipdraai Julie 2016 


