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GEDAGTE VIR DIE DAG: 

 

 

 

 

 

Praat met Jesus oor jou sorge en bekommernisse. Hy sal jou vrede gee. Jesus is Lief vir jou 

Matt 11: 28 tot 30 

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. 

Neem My juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.  

My juk is sag en My las is lig.   

 

 

 



Van die Voorsitter                                                            
Voorsitterbrief 

 Goeie dag Vaalrivier,  

Ek hoop en vertrou dit gaan geestelik goed met almal. Emosioneel en fisies gaan ons knaend veranderinge ervaar, maar geestelik behoort ons redelike goeie konstante groei te ervaar 
tot eer en verheerliking van ons Skepper.  Die kerk van Christus is daar om ons aan te vul en te vermaan wanneer dit nodig sou wees. 

Op bestuur gaan dit goed.  Ons is sommer vroeg al besig met nuwe uitdagings en aanpassings.  Soos die sosio-ekonomiese omstandighede verander moet ons buigsaam wees anders 
word ons agter gelaat.  Bestuur het besluit om kwessies individueel aan te spreek per epos, so hierdie skrywe sal net n bree oorsig wees van ons organisasie se situasie.  Dit voel oor 
die algemeen of ek met my denkbeeldige vriend kommunikeer met my skrywes aangesien daar omtrent nooit enige terugvoering is nie.  Vir die wat wel al gereageer het, baie dankie 
dat julle my raak sien  

Die Bush Inn kamp was n absolute plesier om by te woon.  Die oord is netjies uitgele met baie ruimte vir die wat nie om die woonwa wil bly nie.  Oom Burt is baie vriendelik en praat 
graag oor maniere om mekaar te akommodeer.  Die enigste klagte waaraan ek kan dink is die reuk van die dam se water.  O ja, en dalk die ablusie se lig wat outomaties afskakel. As jy 
te lank op die troon bly sit en niemand anders kom in die vertrek in nie, raak dit skielik baie donker om jou.  Nietemin, my gesin het die oord baie geniet, en ek sien uit na ons 
volgende kamp daar. 

2017 Kongres by Ou Skip in Melkbosstrand 

Ek is aangevra om verslag te lewer oor die jaarlikse Kongres wat by Ou Skip in Melkbosstrand gehou is op 14 Oktober.  Die oord is een van die grootstes in die Weskaap en het n 3 ster 
gradering.  Die Kaap is droog en al die “locals” praat oor die water beperkings.  Dit het vinnig daar gereen terwyl ons daar was maar die water trek vinnig in die grond weg.  Daar is al 
meer bekende gesigte soos wat ons al langer op Nasionale vlak betrokke bly.  Dit is opvallend hoe min verandering daar op hoer streek, gebied en Nasionale vlak voorkom.  Ons lede 
is traag om op bestuur te dien.    

Ons het n chalet gedeel met Francois (ondervoorsitter) en Dorothy.  Die chalets is basies maar netjies en het verseker voldoen aan ons behoeftes.  Vrydagaand het ons n kragtige 
boekevat geluister wat kopkennis aangaande Christus aanspreek, en nie reddende geloof nie.  Dit het gevolg met n tradisionele snoek braai met patats en saam kuier.   

Saterdagoggend 08h00 het die vergadering begin en eers rond 13h00 klaar gemaak.  Die enigste onaangenaamheid wat ons ervaar het, was Vaalrivier se ledetal wat gedaal wat 
Francois ook in sy ledewerwings brief genoem het.  Die grooter SAWA is nog vol energie en kreatiewe idees om die nuwe uitdagings aan te spreek.  So lank as wat mense nog onder 
druk verkeer om doelwitte en sperdatums te behaal, sal die rustigheid en veiligheid van saam kamp altyd n behoefte bly.   

Hi-Tec was n groot borg en ons moedig ons lede aan om hulle te ondersteun.  

 Verder is ons in die vergadering herinner dat ons lede SAWA se grooste bate is.  Ons is aangemoedig om sensitief te luister na die oorheersende behoeftes van ons lede wat ons 
organisasie sal opbou. 

 



Saterdag middag het ons besluit om Francois te volg vir middag ete Houtbaai toe.  Die uitstappie het op die ou einde verleng Simonstad toe…en met al minder tyd vir die dames om reg te maak 
vir die dinee!  Tyd het ons toe nooit toegelaat om by Simonstad uit te kom nie, toe vat ons gretig tweede keuse by n netjiese restaurant in Saint James.  Ons het WEER geëet, en so met die 
samesyn uit gekyk op die walvisse in die see.  Dis mos vakansie hou!  
  
Die dinee Saterdagaand was een vir die geskiedenis boeke!  Dit is weer verfrissend om te sien hoe lede reg oor die land verskillende erkennings kry vir hul bydras in SAWA.  Ek self was vriendelik 
verras, veral na die stewige ledetal daling om die wisseltrofee te ontvang vir die meeste lede gewerf. Terloops, dis dalk hoekom ons nie uitgesonder is in die vergadering ivm die ledetal nie   Die 
spyseniering was heerlik en met flink diens.  Kort na die verrigtinge verby was, het ons opgepak en chalet toe geskuif.  Daar het ons, Francois en Dorothy rustig gesels met n koppie koffie.  
  
Sondagoggend was die erediens om 08h30 en teen 10h00 was afsluiting ook afgehandel met baie lede gretig om die lang pad terug huiswaarts aan te pak.    
  
Amper vergeet ek, ek en Carine het ALWEER Vrydagmiddag heerlik gaan uiteet, en besluit toe om bietjie strandaf te stap.  Ons kom op n gedeelte waar die strand bestaan uit klein skulpies en 
klippies.  Carine raai my aan om my skoene uit te trek, wat ek na oorweging toe besluit om te doen.  Was dit nou heerlik!  Ons kom gou agter wanneer die sout water met die klippies en skulpies 
oor ons vel gevryf word, word dit sag en vernuwe.  Ek het naderhand my hemp ook uit terwyl ek sommer daar op die strand n massering en velversorging gratis van my vrou af kry   Ons is toe 
met n 5 liter water bottel (7,5 kg) vol van die wondersand as handbagasie terug op die vliegtuig huis toe!  Ek beter onthou om my vrou ook daarmee te bederf voordat dit ook n wit olifant in n 
glashouer op die kas bly staan.     
  
Daar is baie fotos van die Kongres naweek op www.sawa.org.za vir belangstellendes. 
  
Dis dan al van my af, 
  
Vriendelike SAWA groete, 
  
Marcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sawa.org.za/


Redaksie 

Teen hierdie tyd het julle darem die eerste nuusbrief ontvang. Mense ons het heelwat ouer en wyser geword tussen die AJV en die eerste uitgawe vir die nuwe jaar. 

Ek en Annatjie groet julle vanaf Weesgerus Vakansie Oord waar ons uitspan na besoek aan Bush Inn en ATKV Buffelspoort. 

Ons vra onverskoning dat die nuusbrief (Kekkelbek) weer laat is; ek het effens tegniese struikelblokke gehad en dan was die Voorsitter as gevolg van sy Kongres verpligtinge ook laat 
met sy verslag.  Maar ons het dit doelbewus gedoen omdat ons die goeie nuus met julle wou deel, en ons wou vir Marcel die geleentheid gee om enige belangrike nuus vanaf die 
Kongres met almal te deel. 

Baie geluk Marcel met die toekenning as die lid wat die meeste lede gewerf het. (Sien die foto elders) 

Ek en Annatjie is baie trots op ons kleindogter Izmerelda Arendt.  Sy het Vrydagaand tydens die kamp by Bush Inn na Marcel toe gegaan en hom gevra of sy ‘n stukkie kan voorlees 
Sondag voor die erediens.  Sy het haarself so pragtig voorberei en Sondag vir ons ‘n  stukkie oor vriendskap uit een van haar geestelike  boeke gelees.  Dit is nie sommer enige kind 
van haar ouderdom wat dit sal doen nie. 

Die naweek by Bush Inn was waarlik heerlik en ek kan Bush Inn vir almal aanbeveel.  Die terein is netjies en skoon.  Alhoewel dit nog in ontwikkeling fase is, doen Bert en Annette baie 
moeite.  Die ingang is nou verskuif na Vlei Straat toe, wat dit baie veiliger maak om die oord binne te gaan. 

Daar was klagtes oor die stank, maar dit is nou ongelukkig nie iets waaroor die oord enige beheer het nie.  Daar is ‘n water suiwerings aanleg net aan die oorkant van die pad en 
afhangende van die wind kry die oord die stank. (Moet by vermeld dat dit by Klipdraai ook maar gebeur). 

Aangaande die klagtes oor die water wat die oord uitgepomp het, ek het met Bert dit opgeneem en hy het my toe gaan wys waar hulle die water uit pomp, en dit was beslis nie riool 
nie.  Dit was suiwer gryswater wat uit die wasbakke en die storte gekom het.  Hy het twee verskillende sisteme wat die riool en gryswater skei.  Hy het in elkgeval om verskoning 
gevra want daar moes besproeingspype gewees het om die gras te besproei. 

Ons gaan ongelukkig die Klipdraai kamp mis, maar het reelings getref dat ons die terugvoer sal kry en dat ons daaroor sal rapporteer.  

Stuur asseblief vir ons insette vir die nuusbrief na kloppers.frans@gmail.com 

Ons heg hieronder die riglyne vir die toekenning van die Boe-Boe plaatjies aan. 

 

Groete. 

 

mailto:kloppers.frans@gmail.com


Riglyn ten opsigte van BOE – BOE Plaatjie 

  

Om aan te sluit by die tradisie van erkenning van kamp plaatjies, toekennings en aansporings het ons so jaar of wat terug besluit om ‘n BOE - BOE plaatjie in te stel vir diegene wat “”DROOG”” maak op n 

kamp.  

Die reels en kritiek om ‘n BOE – BOE plaatjie te kan verdien is as volg; 

 Dit moet iets snaaks wees wat gebeur het op die spesifieke kamp. 

Byvoorbeeld, 

o Vergeet sy tent by die huis. 

o Sit nie die DSTV se kaart in nie, en nogtans probeer om n sein te kry. 

o Om ys in die pot te gooi in plaas van in die glas (dop). 

 

 Almal kan daaroor lag en spontaan wees. 

Indien jy voel iemand verdien ‘n BOE - BOE plaatjie; 

 Bespreek dit met die persoon om sodoende sy inkoop / gevoel te kry. 

 Bespreek dit met kampkommandante / bestuur wat by kamp is. 

‘n BOE –BOE Plaatjie is nie om; 

 Iemand se karakter af te breek nie 

 Iemand wat skade gelei het uit te wys nie 

 Gek te skeer nie 

Doel van die BOE - BOE Plaatjie is om; 

 Gees te bou 

 Herinnering te he van wat jy aangevang het in die verlede 



KAMP PLAATJIES 

Sawanante  

Hoe belangrik ag jy jou kamp plaatjies?  

Party van ons plak dit op die woonwa se deur terwyl ander dit in n leer hou. Hoe dit ookal sy, hierdie plaatjies is n verteenwoordiging van al die kampe wat jy al saam met ons 
meegemaak het. Daar was goeie en lekker kampe en dan is daar die wat jy nooit sal vergeet nie. Ek self dink nou aan Malonjeni 2008/2009 daar in die boskamp. Dit was yskoud 
terwyl dit basies die hele naweek gereen het. Die woonwa was vol modder van die kuier “binnenshuis”.   

Elke plaatjie vertel n eie storie, dit se jy was daar. Die skrywe is om jou te herinner om jou kamp plaatjies op datum te kry. Dalk net gaan ons bietjie kom kuier by jou wa met die 
volgende kamp en jou kamp storie agter jou mees gewaardeerde plaatjie kom kry. Dalk plaas ons dit in die Kekkelbek of dalk kry jy n boete as jou plaatjies nie op datum is nie. Die kas 
het n ekstra geldjie baie nodig!!!  

Groete  

 

LEDEWERWING 

 

Hallo Sawanante  

 

Tydens die afgelope kongres  by Ou Skip was ons met groot ontnugtering begroet in die vergadering oor ons dalende ledetal. Dit het uitgestaan soos n seer duim. Ek weet daar was 
baie lede wat afgehaal was van ons ledelys wat dit veroorsaak het, maar om met 20 lede te val is vir my net te dik vir n daalder. Dit is die rede dat ons as bestuur besluit het om 
drasties werk te maak hiervan.  

Daar is 2 kern gedagtes om aan te spreek. As beide van die 2 kern gedagtes reg aangespreek word, behoort ons groei in kamp bywoning te sien   Kry onaktiewe lede weer betrokke  
Aggressiewe aansporing om lede te werf  

Onaktiewe lede:  

Daar was n rede hoekom hulle ingeskakel het by ons, en so ook is daar n rede dat hulle nie meer kamp nie. As daar beter kommunikasie was aan beide kante sou ons presies geweet 
het wat elke persoon se rede is waarom hulle nie meer kampe bywoon nie. Ek hoop elke lid wat die skrywe lees sal die moed bymekaar skraap en van hom laat hoor sodat ons saam 
kan werk om te sien waar ons kan help om kommunikasie en verhoudings te verbeter. Ons wil julle almal graag weer by kampe sien en ou bande weer hervat, maar as dit nie anders 
kan nie, sal ons dit waardeer as julle ten minste van julle laat hoor. Die kontak persoon in die verband sal altyd die Sekretaresse wees. Skakel haar gerus en laat weet waar julle is.   



Aansporing om lede te werf:  
Die SAWA beker vir meeste lede gewerf was nou al in die laaste 5 jaar, 4 keer deur n Vaalrivier lid gewen. Dit is n titel wat beslis die moeite werd is om te verdedig. Ons as bestuur het dit daarom 
goedgedink om n beloning uit te reik vir die Vaalrivier lid wat die meeste lede gewerf het tot en by die volgende AJV. Dit sal moet voldoen aan n paar reels sodat ons soortgelyke lede kry, wat soos ons, 
lief is vir kamp en ook gereeld gaan kamp. Dit help nie om nommers te jaag nie, maar as meer lede kamp, koop hulle meer lootjies en die kas word daardeur aangevul. Dit veroorsaak dat ons beter 
toegerus is om julle te bederf met die volgende AJV.   
Om in aanmerking te kom vir die beloning moet aan al die volgende vereistes voldoen word:  
Alle besoekers wat wil aansluit sal deur bestuur goedgekeur word soos deur die SAWA reels bepaal word.  Om in aanmerking te kom vir die prys moet jou lid die volgende nakom:   
1ste kamp, dit is  wanneer die lid aansoek doen en as besoeker gekamp het,  
2 kampe na die goedkeuring van die lidmaatskap.  Dus die lid het 3 keer saam gekamp, alhoewel net 2 tel vir bywoning.   
 
Die beloning van R1000 sal tydens die AJV oorhandig word.  Indien daar nie n suksesvolle kandidaat is nie, staan die trekking oor tot die volgende AJV.  
Kom ons werk saam om SAWA Vaalrivier verder op te bou en lekker te kamp met ons eie mense. Waar passie is, kom die woorde en aksies vanself. Die is n Afrikaanse, Christelike organisasie wat eie is 
aan ons Afrikaner kultuur en iets wat ons moet behou vir ons jonger geslag. Dit is ook n organisasie waarin jy jouself kan uitleef in dit waarmee jy gemaklik is. Of dit nou is om reelings te tref vir n kamp, 
boekevat te lei of betrokke wil raak by liefdadigheid, jy het hier n plekkie om vol te staan en jou merk te laat vir jou kinders en ander wat nog na ons kom.  
SAWA groete  

 
ONDERSTEUN EEN VAN SAWA SE BORGE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto Album Bush Inn/Stable Inn Kamp 22 tot 25 September 2017 

Garath open die Vrydag met boekevat Boekevat Die klein rakker verjaar die Vrydag. 

 
 
 
Betaaltyd onder die waaksame oog van die 
penningmeester 

 
 
 
Aandete Vrydag 

 
 
 
Party lede het lyn nat gemaak die Saterdag 



Drie verjaardae manne vir September Ezmerelda het gevra om Sondag voor die diens ‘n stukkie 
voor te lees 

En nou Carine……… was dit ‘n laat nag of was die 
afsluiting maar “boring”? 

 
 
En Jacques sit maar in die son. 

 
Die senior burger (Henry) wys sy slag met die kolf 

 
 
En die jeug volg sy voorbeeld. 



Krieket in aksie Selfs die voorsitter se vrou wys haar slag. Die penningmeester hou wakend oog oor die krieket 

Vriende kuier saam Verby vlug van model vliegtuig En die loods; niemand anders as Jacques nie  



 

Kongres Fotos 
 
 
 
 
 
Ons streek se lede wat die Kongres te Ou Skip bygewoon het 

 
 
 
 
 
Vaalrivier se afgevaardigdes: Marcel en Francois 

 
 
 
 
Marcel met die toekenning vir die ‘Meeste Lede 
Gewerf’ 



LAG ‘n SLAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kamp datum Plek Naaste dorp 

27 - 29  Oktober 2017  Klipdraai Meyerton 

24 - 26   November 2017.  (Kerskamp) Riverside beach club Vaalpark 

23 - 25  Februarie 2018 
Geheime kamp [100km radius] van 
Vereeniging Geheim 

27 April - 1 Mei 2018  Emanzini dam  Vrede 

25 - 27 Mei 2018  Eastco  Parys 

29 Junie - 1 Julie 2018   Malonjeni Vereeniging 

27 - 29 Julie 2018  Umfula Parys 

24 - 26 Augustus 2018  Sionbergh [AJV] Heidelberg 

21 - 24 September 2018  Bush Inn Springs 

26 - 28 Oktober 2018 Koppisol Vereeniging 

30 November - 1 Desember  2018 Beach Club Vereeniging 

Kampe vir 2017 - 2018 


