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Goeie dag Sawanante

Ek wil graag terugvoer gee rakende die kongres wat gehou was op 14 to 16 Oktober 2106 te Koppisol.

Die kongres was aangebied deur streek Elandsrand en ek dink hulle het hulle baie goed van hulle taak gewyt.
Vaalrivier was verteenwoordig deur ons Voorsitters paar Marcel en Carine en ondervoorsitters paar myself en Arelene.
Francois en Dorothy, oom Neels en tannie Pietra en oom Anton en tannie Sondra het ook die kongres bygewoon.
Die gebiedsvoorsitters paar Frans en Annatjie was ook teenwoordig. 
Dit is maar harde werk om so byeenkoms aan te bied en dit verg baie goeie organisering om die kongres n suskes te maak.
Vrydag aand was die verwelkoming gedoen en boekevat gehou waarna ons getrakteer is met heerlike hamburgers vir aandete in die waenhuis.
Die kongres vergadering het om 08H00 Saterdag oggend  afgeskop en die nodige sake is gehanteer. Die nuwe nasionale bestuur is ook verkies en 
hiermee wil ek graag hulle sterkte toewens met hulle take om SAWA suksesvol voorentoe te neem in die toekoms.
Saterdag aand het ons n dinee gehad in die waenhuis. Tydens die geleentheid word ons sawanante vereer vir hulle bydraes wat hulle aan die 
organisasie lewer. Vaalrivier het ook verskeie lede gehad wat vereer is vir hulle bydrae tot die organisasie en het toekennings onvang hiervoor.
Oom Neels en tannie Pietra het n nasionale ere toekenning ontvang vir vrek baie kampe, Francois Pretorius het n nasionale meriete toekenning 
ontvang vir sy bydrae wat hy gelewer het met die Huis Meyerton projek.
Carine van In het n eervolle vermelding ontvang vir haar nuusbriewe .
Frans Kloppers het n toekenning ontvang vir sy bydrae wat hy gelewer het as gebiedsvoorsitter waarna hy dan ook uitree as gebiedsvoorsitter. 
Oom Anton het sy trofee as SAWA lid van die jaar soos tradisie dit behaag oorhandig aan Johan van den Berg Voorsitter van NOVS as die nuwe 
SAWA lid van die jaar.
Baie geluk aan elkeen van julle, julle maak ons baie trots.
Gedurende die aand het daar n hewige wind storm opgekom en ons moes toe so deur die oorhandiging van die toekennings skarrel om die tente te 
gaan red maar gelukkig was dit van korte duur en die verigtinge kon toe normaal voortgaan.  
Sondag was die erediens gehou in die waenhuis en die diens is deur Ds Johan Peyper behartig.
Na die ere diens het almal begin voorberei vir die terugtog huis toe.
Die kongres was baie goed georganiseer deur Elandsrand en hulle verdien n klop op die skouer vir die sukses waarmee die kongres aangebied is.

Warm groete
Francois K. (Ondervoorsitter)
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Carine - Cleopatra

NASIONALE KAMP – SEPTEMBER 2016

Dot – Dottie

Wilma - Hartjie

Francois-

Fisherman

Keagen –

Kersvader

Logan –

Lion

Frans –

Fred Flinstone

Annatjie –

Arabian Queen

Dorney -Dracula

Reney - Rasta Susan - Sailor Girl

Marcel - Moslem

Reney - Rasta


