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BOODSKAP 

VAN DIE 

VOORSITTER 

 
 
 
Goeiedag Vaalrivier, 

 
 

Ek groet julle in isolasie soos wat daar van ons deur die Regering verwag word in 
hierdie tyd van nood. Ek vertrou dat julle ook almal ag slaan op die versoek om nie uit 
te gaan en jouself en ander op risiko te plaas nie. Ons moet onthou dat daar ernstig 
gepoog word om die verspreiding van die virus stop te sit sodat ons daarna weer die 
stukke kan optel en weer kan aangaan met ons lewens. 
  
As jy deesdae na die nuus kyk, word daar ‘n baie slegte beeld geskep van die effek van 
hierdie Corona/Covid-19 virus. Dit saai verwoesting net waar jy kyk. Daar is beweer dat 
‘n land soos Italië 50% van sy populasie kan verloor as gevolg van die virus. Mense 
ouer as 60 kry nie eens meer mediese aandag nie want daar is net te veel siek mense. 
Suid-Afrika is nou amptelik as rommelstatus geklassifiseer en mens wonder wat dit 
alles ook nog vir ons in díe land gaan bring. 
  
Dit is alles baie slegte nuus maar daar is altyd hoop solank ek en jy nog asemhaal. Ons 
wat bely dat Jesus vir ons sondes gesterf het en probeer lewe soos Hy van ons verwag, 
behoort nie vol vrees te lewe nie. Ons het almal al Psalm 91 aangehaal wat sê dat 
absoluut niks met ons sal gebeur nie. Ons, en ek is een van hulle, het dit ook bekend 
gemaak, aan my vriende en op sosiale media. 
  

PSALM 91 

In die beskerming van die Allerhoogste. 

HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van 

die Almagtige. 

Ek sal tot die Here sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek 

vertrou. 

Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die 

verderflike pes. 

Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild 

en pantser. 

Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, 



vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes 

nie! 

Al val daar duisend aan jou sy en tienduisend aan jou regterhand — na jou sal 

dit nie aankom nie. 

Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. 

Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. 

Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; 

want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. 

Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. 

Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap. 

Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, 

omdat hy my Naam ken. 

Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek 

sal hom uitred en eer aan hom gee. 

Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien. 

  
Nou sit ons met ‘n probleem:  Wat as een van julle nou siek word met die virus en dalk 
ook sterwe as gevolg van dit?  Sou dit wees omdat jou geloof nie sterk genoeg was 
nie? 
Ek dink nie so nie.   
Omdat ons in ‘n sondige wêreld lewe en ons liggame wat sterflik is, blootgestel is aan 
die kieme en siektes van hierdie wereld. Ons is nie noodwendig daarvan gevrywaar nie 
en as jy dit nie kry nie, is dit blote genade van die Here. Ons moet onthou dat ons in elk 
geval net tydelik op die aardbol met al sy probleme is. Ons het voorheen gesê dat ons 
in twee dimensies lewe, fisies en geestelik. As ons dan fisies sterwe, leef ons gees mos 
voort. Wat dan gebeur is wat vir ons belangriker moet wees as enige iets op aarde. 
As jy sou sterf, gaan jy saam met Hom lewe vir ‘n duisend jaar in die lieflike woonplek 
wat hy vir jou voorberei het toe jy Hom as jou saligmaker aanvaar het, of gaan jy vir 
daardie duisend jaar gepynig word in die poel van vuur? 
  

FILIPPENSE 1 

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. 

Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en 

wat ek sal kies, weet ek nie. 

Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en 

met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. 

  
Kom ons neem ons verhouding met God ernstig op sodat ons ‘n verskil kan maak aan 
ons naaste. Doen die vrugbare arbeid om Sy koninkryk uit te brei. 
Die oes is ryp op die lande, bearbei díe wat in vrees lewe en lei hulle na die Bron van 
Lewe.  

Francois 



 

BOODSKAP 
VAN ONS 
PENNING-

MEESTERES 

 

SAWA-vriende en vriendinne,  

 

 

So tref ‘n onwelkome pandemie ons wêreld  met  sy mense.  Was ons 

voorbereid vir so iets?  Nee!!  Mense word gehok  en in  isolasie geplaas vir 

21 dae!   Gaan ons “cope” hiermee?  Miskien,  miskien nie.   Op hierdie 

stadium mis ons uit op baie dinge soos  kamp,   byvoorbeeld.   Maar,  as ons 

as mense onverskillig gaan optree,  gaan 21 dae  42 dae word en 42 dae gaan 

84 dae word. 

Indien enige van ons of ons geliefdes die virus opdoen en opgeneem word in 

‘n hospitaal,   gaan ons uitmis op besoeke.  As enige van ons of ons geliefdes 

sterf as gevolg van die virus,  is daar net ‘n laaste totsiens by AVBOB. 

Ons moet realiteit in die oë staar.   Baie mense verloor hul werk,  hul 

voertuie, hul huise en raak finansieel gedreineer.   Maar,  met God se genade,  

kan hulle weer opstaan,  weer werk kry,  ‘n besigheid begin en geld maak. 

En raai wat,  ons kan dan weer gaan kamp.  Kom ons bly positief en hou ons 

oë opgerig na God.   

Sterkte aan al ons SAWA-vriende en jul families,  wees veilig en mag God met 

julle wees. 

Groetnis, 

Elize 

 



 

REDAKSI0NEEL 
 

Liewe lesers, 
 
Na aanleiding van Francois en Elize se 
pragtige boodskappe wil ek graag die 
volgende gedeelte uit Joyce Meyer se 
boek - MY TYD MET GOD -  aanhaal: 

 

STAAN STERK VOOR JOU VREES 

My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees.  Moenie bang of huiwerig wees nie.  

Die Here jou God is saam met jou oral waar jy gaan. – Joshua 1:19 

Die vrees vir wat miskien kan gebeur, is dikwels erger as dít wat wel gebeur.  
Vrees is ‘n teistering, maar dit het geen mag oor ons as ons sterk staan en weet 
dat God saam met ons is nie.  Ons weet miskien nie wat om oor ons probleme in 
die lewe te doen nie, maar die Here weet altyd wat om te doen en Hy sal ons 
op die regte tyd wys.  Hy gee ons die genade om díe dinge in die lewe te 
hanteer wanneer ons dit nodig het, maar nie voor die tyd nie.  As ons na die 
onbekende toekoms kyk, is dit meestal vrees wat op ons wag, maar as ons net 
volhard, sal daardie vrees voor ons dapperheid wyk.   

STAAN STERK VOOR JOU VRESE EN HULLE SAL VERDWYN. 

 

 
“Wanneer ek bang 
is, sal ek volhard en 
deurdruk.  Ek sal nie 
toelaat dat vrees my 
lewe beheer nie.” 

- Joyce Meyer 

Groete van huis tot 
huis 

Louise 



DIE DOEN EN LATE VAN ONS MANNE:  

DAG 1 EN DAG 2 VAN 21 DAE HUISARRES 

 

Dag 1 Foto 1 Johan is aangesê om te begin met al die goedjies wat hy onder-
neem het om te doen wanneer hy tyd het. 

Foto 2 Anton het blykbaar iets teen hierdie boom, wonder wie gaan 
die wenner wees. 

Foto 3 Leon gee die eende kos. 

Foto 4 Leon vat ‘n “coffee break”. 

Dag 2 Foto 5 Marcel besig om brood te bak, is dit dalk ook vir die eende? 

Foto 6 Johan is bevorder van ‘n verwer gister na ‘n meganiese 
ingenieur vandag, nie ‘n slegte opgradering nie.  Wat sal hy 
volgende wees? 



DAG 2 VAN  DIE 21 DAE HUISARRES 

 

 
Joey het solank sous gemaak vir al die 

braaivleis en pap wat hulle gaan 
verorber. 

 
 

Francois het hierdie hekke in 2 dae 
geskuur en geverf, nou weer 

splinternuut. Johan is ‘n goeie 
aansporing. 

 

 



NOG HUISARRES KASKENADES 

 

  



 
 

 

 
 

Ons eie 
penningmeesteres, 
seker besig om ons 

geldsake uit te 
werk, daar is 

genoeg papier om 
berekenings te kan 

doen. 
 

 

 

 



VERJAARSDAE : APRIL  

 

 

 

Chantell van Zyl 01 

Louise van der Linde 04 

Lizelle van Zyl 07 

Reney Connoway 21 

Juan-Declan Botha 24 

Petro van Niekerk 30 

 

HUWELIKSHERDENKINGS: APRIL 

 

BAIE GELUK EN BESTE WENSE VIR 

NOG BAIE JARE SAAM: 

 

Phillip en Michelle Terry 03 

Kobus en Barbara Kamffer 09 

 

VERWELKOMING 

 

 

Ons wil graag vir Kobus, Zelda, JJ en Nadia 

Botha verwelkom as lede van Streek Vaalrivier.  

Kobus en Zelda is nie vreemdelinge vir ons nie, 

hulle het al dikwels in die verlede saam met ons 

gekamp.  Hulle was lede van Streek Elandsrand 

maar gaan in die toekoms saam met ons 

klompie woonwa opslaan.  Ons is bly om julle in 

ons midde te hê en vertrou julle sal die kampe 

saam met ons geniet. 
 



OLIKHEID 

 

 

 

Rian van Zyl het voetoperasies aan albei 
sy voete ondergaan, maar hy sterk baie 
goed aan.  Mooi loop, Rian.  Bly nou net 
op die regte pad. 
 

Ons wil graag die onderstaande gebed opdra aan almal wat tans ongesteld is, ernstig 
siek is, operasies ondergaan het of intensiewe behandeling ontvang - van watter aard 

ook al - sowel as aan die betrokke familie en vriende vir onderskraging. Baie sterkte! 

 

 
 



 

 

HOEKIE VIR 

SENIORS 

Ek wil graag hierdie oulike verhaaltjie van 
twee houtkappers met julle deel. Een 
houtkapper was ‘n bejaarde en die ander 
een nog ‘n jong knapie. 

Op ‘n dag het die twee houtkappers besluit om ‘n kompetisie te hou en te kyk wie die 
meeste bome op een dag kan afkap.  Die jong seun was sterk en fiks en het glad nie 
gaan sit om te rus nie.  Hy het net aanhou kap dat die byle huil! Maar die bejaarde het 
elke uur vir 15 minute gerus. 

Aan die einde van die dag, toe die afgekapte bome getel word, het die bejaarde gewen 
met baie meer bome as die jong seun, wie dit glad nie kon verstaan nie. Toe hulle vir 
die bejaarde vra hoe dit moontlik is, want hy het elke uur vir 15 minute gerus, het hy 
geantwoord:  “Elke keer wat ek gerus het, het ek my byl skerp gemaak”. 

So werk ons lewe ook.  Raak jy ook nog stil en spandeer tyd by God om jouself weer 
“skerp” te maak vir elke dag se take?  Of hardloop jy net heeltyd aaneen en dink dat jy 
aan die wenkant is?  Onthou, ons het nodig om meer tyd saam met God te spandeer! 

En ietsie vir die lagspiere….. 

DIE GEHOORAPPARAAT 
Oom Jan kom agter dat hy bietjie doof 
word en besluit om ‘n gehoorapparaat te 
koop.  Hy is net ‘n bietjie doof en ver-
domp suinig, so hy wil nie baie geld uitgee 
nie.  “Hoeveel kos die goed?” vra hy vir 
die klerk.  “Dit hang af, meneer, ons het 
modelle vanaf R20 tot R2 000”.  “Nou 
man, waarvoor wag jy, wys my die R20 
model.”  Die klerk vroetel in ‘n laai, haal 
‘n apparaat uit en hang dit om die oom se 
nek.  “Meneer, jy druk nou net die 
knoppie in jou oor en laat hang die toutjie 
tot in jou hemp se sak.”  “Ja, maar hoe 
werk die ding?” “Meneer vir R20 werk hy 
nie eintlik nie, maar as die mense sien jy 
dra dit, dan praat hulle sommer harder.” 

DIE VERKEERSOORTREDING 

Oom Piet Roux word aangekeer vir ‘n ve-
keersoortreding.  Hy vervies hom vir die 
verkeerskonstabel en noem hom ‘n esel. 
Die verkeerskonstabel daag hom voor die 
hof vir naamskending.  “Meneer Roux”, sê 
die landdros, “jy mag nie vir Konstabel 
Swart ‘n esel noem nie.  U word met R100 
beboet.” “U Edele, ek mag nie vir die ver-
keerskonstabel sê hy is ‘n esel nie?” “Dis 
korrek.” “U Edele, mag ek ‘n esel ‘n ver-
keerskonstabel noem?” “As dit jou plesier 
sal verskaf, ja.” Oom Piet draai stadig en 
moedswillig om, kyk die verkeerskon-
stabel vas in die oë en sê:  “Totsiens, ver-
keerskonstabel.” 



LEKKER RESEPTE OM IN DIE TUISBLY-
TYD TE MAAK 

 

SUIDWES PAP 

Lyk hierdie pap nie vir julle ook 
interessant nie?  Probeer dit gerus, jy 
sal nie spyt wees nie.  Dit is baie 
maklik en heerlik saam met braai-
vleis.   

Genoeg v ir 6 – 8 persone 

Bestanddele:   1 blik sweetcorn 
  4 eiers 
  4 eetlepels suiker 
  3 teelepels bakpoeier 
  3 eetlepels margarien 
  125ml mieliemeel 
  1 blikkie water (gebruik die sweetcorn blikkie) 
  2 pakkies spek in blokkies gesny en bietjie gebraai (opsioneel) 
  2 eetlepels sout 
  1 bakkie room 
 
Metode: Meng alles goed saam in ‘n bakskottel met ‘n deksel (of ‘n 

oondvaste kastrol).  Sit die deksel op en bak vir 1 uur by 
180ºC.  Maak ‘n lekker sous om daarby te eet en siedaar!!  
Eet en geniet saam met ‘n lekker tjoppie of twee. 

 

EN ‘N MENGELDRANKIE VIR DIE DORS…. 

 



 

HANKY PANKY 
APTYTWEKKER 

Nou hier is nou ‘n lekker manier 
om te “hanky panky”.  Ek hoop 
julle hou daarvan. 

Bestanddele: 500 gram maalvleis 
  500 gram varkworsies (ontvel) 
  500 gram gerasperde kaas 
  ½ teelepel knoffelsout 
  1 teelepel sout 
  1 teelepel oreganum 
  1 teelepel Worcestersous 
  Rogbrood of enige ander tipe brood, gesny 
 
Metode: Verbruin maalvleis en varkworsies in ‘n braaipan met 

‘n klein bietjie kookolie.  Wanneer bruin, gooi vloeistof 
af.  Voeg ‘n gedeelte van die gerasperde kaas, 
knoffelsout, sout, oreganum en Worcestersous by die 
vleismengsel en meng goed. Braai oor lae hitte. 
Wanneer die kaas gesmelt is, skakel braaipan af.  
Pak die snye brood in ‘n plat oondbak en skep die 
vleismengsel bo-op.  Strooi die res van die gerasperde 
kaas bo-oor en bak in oond 180ºC tot kaas gesmelt is.  
Lekker eet!! 

   

 



 

 

SAGOPOEDING 
Noudat die dae en aande koeler 

begin raak, kan ons weer die 

lekker gebakte poedingresepte 

nadertrek.  Geniet hierdie 

romerige sagopoedingresep. 
 

Bestanddele: 

1 blikkie kondensmelk 

200ml sago 

250ml room 

250ml melk 

2 eiers, geskei 

Knippie sout 

5ml bakpoeier 

kaneelsuiker 

Metode: 

Kook sago, melk, sout en room saam tot deurskynend.  Haal van stoof en 

voeg die kondensmelk, bakpoeier en eiergele by en meng.  Klits eierwitte 

styf en voeg by sagomengsel.  Gooi in gesmeerde oondbak en strooi 

kaneelsuiker oor.  Bak teen 180ºC tot net gestol.  Moenie langer as 15 

minute bak nie anders maak die poeding nie die heerlike sous onder nie en 

dan is dit te droog.  Eet en geniet!!!  

 



VIR OUD EN  JONK 

 

 
Watter hondjie hierbo verskil van die ander 
vyf? Kyk mooi, daar is een kolletjie uit plek op 
een van die hondjies. Kleur dan die hondjie 
in. 

 
 
 

 
Woef is reg om sy aandete te  
eet. Help hom om al die bene 
uit te soek en kleur hulle in. 

Daar kruip een hondjie hier tussen die beertjies weg.  Kyk of julle hom kan vind. 

 



IETSIE LEKKERS VIR DIE JONGSPAN 

 

EN DALK VIR DIE OUER SPAN OOK!! 

 



 

 

 

VAALRIVIER 

2020 

JAARPROGRAM 

 

 

Op hierdie stadium kan ons nog geen beplanning rondom saamtrekke 

vir die res van 2020 doen nie.  Die Presidente-saamtrek te Klipdraai 10-

13 April 2020 asook die Gebiedsaamtrek te Tava Lingwe vir die naweek 

van 01-03 Mei 2020 is reeds gekanselleer. Ons kampprogram sal dus 

hervat word sodra die isolasietydperk finaal verby is.  Dit is moontlik dat 

ons teen daardie tyd oordverskuiwings sal aanbring ten einde die beste 

te maak van die paar kampe wat nog gaan oorbly. Totdat ons 

veranderinge gefinaliseer kan word, plaas ons die huidige program ter 

inligting. 

DATUM OORD KAMPKOMMANDANTE 

29-31 Mei Bush Inn,  Springs Henry H & Francois P 

03-05 Julie Eastco, Magalies  Anton & Joey Delport 

07-10 Augustus Malonjeni AJV + 40e verjaardagvieringe 

25-27 September Aasvoëlkrans   Kobus & Eileen Bezuidenhout 

30 Okt – 01 Nov Geheime Kamp Marcel & Carine van In 

27-29 November Casa Cara, Parys Kerskamp 

   

   
 



AFSLUITING – GROETE EN STERKTE 

Ons bid en vertrou dat elkeen van ons lede en jul geliefdes veilig deur 
hierdie pandemie sal kom. Baie sterkte vir almal, tot ons weer ontmoet. 

 

 


