
 

1 

Kampkrummels 
Nuusblad van Streek Kiepersol van die SA Woonwa-Assosiasie        Jaargang 39, No 2             November 2022 

 

Marula 

Pret, plesier en werk by Sawa-kongres 

Kiepersol se twee afgevaardigdes by die Sawa-kongres: 

Wilanda Prinsloo (voorsitter) en Thania Marx 

 Lees en kyk binne . . . .  
 Oordenking 

 Vox Populi 

 Streek- 

 besonderhede 

 Bydraes     

 Wilanda  

 Eugenie  

 Niël  

 Baie foto’s: 

 Nico Zwarts 

 Ons Waardes  

In Marula se partytjiedrag: Wilanda en Quintin Prinsloo, Litia en Chris Joubert, Tommie en Thania 

Marx, Marie en Fanie Marx, Frieda Burger 
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OORDENKING 

 
 

 Streekbestuur 2022-2023               

 Voorsitter: Wilanda Prinsloo 

 Sekretaris: Eugenie Prinsloo  

 Penningmeester: Thania Marx 

 Bykomende lede:  

 Pieter Henning 

 Tommie Marx 

 Quintin Prinsloo 

 Marco Prinsloo 

Die digter bevind hom in afsondering 

in ‘n heidense en vyandige land-

streek, vêr weg van die tempel. Hier 

beleef hy ‘n intense verlange na die 

feestelike samekomste van die skare 

medegelowiges in die tempel en bo 

alles – ‘n vurige verlange na God 

self, wat in die tempel sy woning het.

(42:2-4). Hy beleef dit dat God hom 

vergeet (42:10) en verwerp (43:2) 

het. Hy worstel met die groot vraag 

Waarom? (42:10, 43:2). Hierdie wor-

stelstryd word vererger deur die spot 

van die heidene om hom: Waar is jou 

God? Telkens wil die hoop in hom 

deurbreek, maar dan sink hy maar 

weer weg in die golwe van wanhoop 

en vertwyfeling. Uiteindelik vind hy 

berusting wanneer sy klaaglied oor-

gaan in gebed en in ‘n nuwe oorgawe 

van vertroue in God. So kan hy die 

toekoms weer hoopvol tegemoetgaan 

en God weer loof (43:3,4) 

 Die ervaring van hierdie digter was 

helaas ook die ervaring van baie ge-

lowiges deur die eeue.  

 Wat is die oplossing?  

-Die digter het ontdek dat daar nie ‘n 

kortpad uit hierdie stryd is nie. Hy 

het egter maniere gevind om daarmee 

te worstel en hierdie maniere het hom 

uiteindelik gehelp om weer God se 

teenwoordigheid as ‘n werklikheid te 

beleef. 

-Hy het sy hart eerlik en opreg 

voor God uitgestort, sonder om 

terug te hou. 

-Hy herinner hom aan die seën wat 

die Here in die verlede oor hom 

uitgestort het. 

-Hy hou in hierdie stryd steeds aan 

God vas. 

-Hy volhard in gebed. 

-Hy het nie vergeet om God steeds 

te loof nie 

 Hierdie maniere kan ons ook 

help om God se teenwoordigheid 

weer as ‘n werklikheid te belewe. 

 Ons het egter Iemand by ons om 

ons in hierdie stryd by te staan, 

Iemand wat die digter nie gehad 

het nie: Jesus Christus. Hy het aan 

die kruis al ons waaroms op Hom 

geneem toe Hy uitgeroep het: “My 

God, my God, waarom het U My 

verlaat?” Hy was deur God verlaat 

sodat ons deur God as Sy kinders 

aangeneem en nooit weer deur 

Hom verlaat sou word nie. 

 Deur sy opstanding het Christus 

‘n nuwe lewe hier op aarde en ‘n 

nuwe toekoms moontlik gemaak, 

‘n lewe hier saam met Hom (Matt 

28:20)   
 

Ds. Thys Lourens 

Rooiberg, Limpopo 

Daarom kyk ons vorentoe met hoop (Ps 43) 

 
 

 Bankbesonderhede 
 

 Sawa Kiepersol,  
 ABSA Centurion  
 600 810 499 
 

 Bydraes 
 

 Stuur bydraes vir     
 Kampkrummels aan  
 lemmerj@mweb.co.za 
 

 Bladuitleg 
 

 Johann Lemmer 

STEM VAN DIE VOLK 
Dis wat hierdie spreuk beteken. 
Kampkrummels gebruik dit om 
menings oor sake van alge-
mene belang te gee. 
 

Vandag wil ek iets sê oor Sawa 
se institusionele geheue. Vir 
enige organisasie is veterane  
baie belangrik. Dis hulle wat ‘n 
magdom van kennis oor hulle 
belewenis oor jare met hulle 
saamdra. Hierdie belewenisse 
word nie noodwendig van 
geslag tot geslag oorgedra nie. 
Daarom het Sawa by sy 40-
jarige viering juis opnames ge-
maak waar lede oor die jare 
toet kon praat oor veral die 
vroeë tye van ons assosiasie. 
Nou is dit 13 jaar later en Kie-
persol het lede in hulle midde 
wat al ‘n lang pad kom soos 
Fanie Marx, Frieda Burger,  
Willie Bronkhorst en andere.  
Gelukkig is ons streek se 
geskiedenis goed geboekstaaf 
en sal mense wat belangstel 
daaroor kan lees.  
Daarom gaan Kampkrummels 
oor ons verlede skryf. 

Geseënde  
Kersfees! 
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daar is ‘n kers vir elkeen aangesteek. 
 

Toekennings is gemaak en Kiepersollers wat eer-
bewyse ontvang het, se name word elders saam met 

foto’s geplaas.  
 

Sondagoggend se erediens het goed aangesluit by en 

met die nuwe aansporingstema  ‘Kom Trek Saam’.  
Niël Goslett brei daarop uit in ‘n bydrae op bladsy 5. 

Ons sê ‘n groot dankie dat hy ook elders so volledig 

op sake ingegaan het. Dis waardevol vir ons lede. 
Hy het ook ‘n verslag oor die kongresnaweek  spoe-

dig daarna beskikbaar gestel.  
 

*Die kongresnaweek is baie goed bygewoon deur 21 

lede van Kiepersol, met afgevaardigdes Wilanda en 
Thania Marx. Ons sekundi was Eugenie Prinsloo en 

Quintin Prinsloo. Ander Kiepersollers: Marco Prins-

loo; Tommie Marx; Elma en Willie Bronkhorst 
(nasionale sekretaris); Chris en Litia Joubert

(nasionale penningmeester); Pieter en Johanna van 

Biljon (uittredende gebiedsvoorsitter);  
 

Die volgende lede is uitgenooi vanweë hulle vorige 

betrokkenheid: Fanie en Marie Marx; Johann en  

Alet Lemmer; Frieda Burger;     
 

Ruan en Chanelle Wagener – die gesin wou sien wat 
die kongres behels. 
 

Blignaut en Nadine Prinsloo (hulle was nie uitgenooi 

nie, maar was bang hulle mis iets). 

Wilanda skryf oor die kongresnaweek: Ons is vrien-
delik by Marula Oase deur Niël Goslett (nasionale 

ondervoorsitter) en Willie Bronkhorst (nasionale 

sekretaris) ontvang. 
 
 

Vrydagaand is daar heerlik saam geëet in die saal en 

kon Tommie en Thania Marx (nuwe lede) bietjie min-

gle met ander kongresgangers. 
 

Saterdagoggend om 08:00 stiptelik is daar met die 
vergadering begin.  Die nuwe struktuur is bekend ge-

stel asook die nuwe databasis deur Microsoft 365.  

Eugenie het deur die loop van die vergadering ‘n aan-
duiding gegee dat sy nou baie beter verstaan hoe 

SAWA werk. 
 

Net na 10:00 is daar koffie en verversings geniet en 
die vergadering het 11:30 afgesluit.  
  

Die dinee was net so ‘n heerlike geleentheid, almal 

was “gebuff, puff en titteweit” behalwe Tommie 

Marx.  (Ons kon nog nie behoorlik die familieboom 
uitlê of Tommie en Fanie familie is nie.) So daag ons 

grapjas Tommie met ‘n driekwartbroek by die dinee 

op.  Ek moet sê, die eerste reaksie van die kongres-

gangers was skepties, maar nadat oom Fanie vir Tom-
mie ‘n Sawa-das gegee het was hy behoorlik geklee en 

in die saal toegelaat. 
 
 

Die kersaansteek-seremonie was baie roerend – meer 

as 40 SAWAnante is die afloop drie jaar oorlede en 

Kiepersollers by die kongresnaweek* 

Van die lede wat by die kongresvergadering was: Wilanda en Eugenie Prinsloo; Piet en Johanna  
van Biljon; Thania Marx; Litia en Chris Joubert; Marie en Fanie Marx; Willie en Elma Bronkhorst; 

Frieda Burger; Johann en Alet Lemmer (volledige naamlys by *) 
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Uitvoerende bestuur 
hoogste gesag 
tussen kongresse 
◄ Vergader maandeliks 
Jannie Meyer (Oosrandia), Chris 
Pienaar (Jakaranda), Willie 

Bronkhorst (nasionale sekretaris), 

Niël Goslett (nasionale voorsitter), 

Gideon le Grange (Kaap Middel-
lande, Chris Joubert (nasionale 

penningmeester), Koos Boshoff 

(Vaaldriehoek). 
Nie op foto: Johan Oosthuizen  

(Goeie Hoop) 

Nasionale Vergadering 2023 
in Kaap Middellande beplan 
Die plan is om volgende jaar die Nasionale Verga-
dering (Kongres) iewers in die Kaap Middellande 
te hou. Die gebiedsvoorsitter, Gideon le Grange, 
moet nog sake met die bestuur bespreek en 
uitklaar voor ’n plek en ’n oord bepaal kan word. 
Dit beteken dit sal moontlik in die omgewing van 
een van die volgende omtes wees: Port Elizabeth 
(Gqeberha); Plettenbergbaai; Tuinroete (Knysna – 
Mosselbaai); Oudtshoorn. 

 

Nasionale Merietetoekenning 

Johanna van Biljon ontvang ‘n nasionale meriete-
toekenning by die onlangse kongres van André  

Knoetze, uittredende nasionale voorsitter. Sy was  

gebiedsvoorsitter van Jakaranda en het sedert 2008 op 

dié bestuur gedien 

 

 

Sekretaris baat by Kongres 
 

Eugenie Prinsloo het die afgelope kongres as 
sekundus bygewoon en skryf soos volg: 
 

“Ek is by die AJV in die diepkant ingegooi toe 
ek as streeksekretaris verkies is, maar nadat ek 
by die afgelope kongres was, verstaan ek beter 
hoe Sawa Inmekaargesit is. 
 

“Ons het Maart 2022 by Kiepersol aangesluit, 
alhoewel ons as gesin reeds ‘n geruime tyd 
saam met my skoonouers streeksaamtrekke 
bygewoon het.  Met die Augustus 2022 AJV is 
ek as die volgende sekretaris van Streek Kie-
persol aangewys en al wat my skoonma sê is 
‘swem sussie swem.’ 
 

“Oktober 2022 se kongres was natuurlik my 
heel eerste en sedertdien was dit duideliker hoe 
SAWA in geheel funksioneer. Die struktuur-
verandering is nog bietjie vreemd maar ek glo 
ek sal dit beter verstaan na afloop van streek-
bestuursvergaderings asook wanneer ek toege-
laat word om een of twee gebiedsvergaderings 
by te woon. 
 

“Oor die algemeen was die kongres insig-
gewend. Ek was onder die indruk dit is ‘n baie 
stywe en formele vergadering, maar heelwat 
opmerkings in ligter luim het gesorg dat alles 
nie heeltemal so ernstig verloop het nie.   
 

Die kongresgangers was almal baie vriendelik 
en dit was  nie nodig vir my om senuweeagtig 
te wees nie.  Baie het my gevra waar ek inpas 
en watter streek ek verteenwoordig.  Ek kan 
amper niemand se name onthou nie maar almal 
se vriedelikheid was oorweldigend. 
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Kom ons Trek Saam in een rigting 
 

Voorsitter doen beroep 
 

“Ek nooi elkeen uit - Kom Trek 

Saam – in een rigting. Kom ons 

bou SAWA weer tot ’n groeiende 
organisasie. Werk volgens die 

waardes van die organisasie, die 

res val dan in plek sonder veel ver-
wysing na amptelike wette en 

reëls.” 

  So het Niël Goslett, nasionale 
voorsitter, gesê toe hy die kongres-

naweek se verrigtinge afgesluit 

het. 

  “Die SAWA-tema “Kom Trek 
Saam” is deurgetrek in die Kon-

gres, dinee asook by die kerkdiens. 

Dit is nou meer toepaslik as ooit. 
Moenie kyk of ek/ons of die Na-

sionale Bestuur gaan foute maak 

nie – daar gaan baie wees. Kom 
ons staan mekaar by en ondersteun 

mekaar in sake wat aangespreek 

moet word. Ons wil almal lekker 

kamp, maar ons wil ook almal lek-
ker saamwerk – op alle gebiede. 

Ons waardes is soos altyd: Chris-

tenskap; Lojaliteit; Respek; Integ-
riteit; Eerlikheid; Diensbaarheid, 

Verdraagsaaheid; Verantwoorde-

likheid. 
 

“Ons organisasie se voetspoor is 

nasionaal. Ons gaan nie by al die  
streke kan uitkom nie. Tyd en 

koste laat dit nie tans toe nie, 

maar ons sal egter poog om waar 

moontlik direkte interaksie met 
lede te hê.  

 

“Julle vertrou SAWA se toekoms 
aan my as voorsitter en met Rozél 

se ondersteuning. Dit is ’n groot 

eer en ’n groot voorreg. Dit is ’n 
taak wat ek nie ligtelik aanpak 

nie. Ek sal dit met erns en deernis 

uitvoer, tot voordeel van SAWA. 

Ek vra elkeen se ondersteuning – 
kom trek saam.” 

Die Kongres, nou Nasionale Vergadering, in sitting 

Niël Gosslet, nasionale voorsitter 

Verwagtinge vir 

SAWA se toekoms 
Kampkrummels het Niël gepols 

oor ‘n paar sake deur aan hom 

vrae te vra. Hier gee hy sy ge-

dagtes oor SAWA se pad 

vorentoe en ledegetalle. 
 

Ek glo ons moet eerder verwys na 
ons toekomsverwagtinge – dit is 

’n verwagting wat ons almal moet 

deel en waarin ons almal moet 
saamwerk.  
 

Vanuit die staanspoor het ek 

toekomsgerigte insette by die 

NUB gegee. Daar is ’n eerste 
amptelike inset gegee in 2015 met 

die dokument – ‘Ledebelange - 

ledetaloorsig: Die mediumtermyn 

vooruitskatting van SAWA lede- 
getalle – ’n eerste oorsig’ waarop 

daar in 2019 opgevolg is met 

‘Ledebelange – ledetaloorsig: ’n 
Medium termyn vergelyking van 

SAWA-ledegetalle: 2015 – 2019’.  
 

Ons het die tendense toe reeds 

opgemerk en aksies in plek 
probeer stel om meer op ledebe-

houd te fokus.  
——————————————————— 

Die ouerwordende lede is 

’n gegewe. Dis is nie ’n 

SAWA-probleem nie, maar 

’n sosiale realiteit.  
—————————————-- 

Kyk maar by alle organisasies wat 

met ledetalle gebeur en inskake-

ling voorkeure van mense is. 
SAWA doen eintlik baie goed, 

gegewe die impak van COVID-19 

en al die ander faktore. In die 
omgewing waarbinne SAWA en 

ander kamporganisasies beweeg 

het SAWA relatief stabiel gebly. 
—————————————————— 
 

Tans het ons die grootste 

ledetal van kamporgani-

sasies waar ons in die 

verlede tweede was. Ons 

moet met die huidige kern 

net kan volhou en vorentoe 

geleidelik weer uitbou. 
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Rangskikkings en nog mense, oue en nuwe 

 

 

▲ Uittredende President en Dagbestuur: Chris Delport; Willie  

Bronkhorst; André Knoetze; Rudi Kleynhans; Niël Goslett;  

Chris Joubert.                                 Regs gesels Johann en Tommie ► 

Belangrike skakel in die ketting; Chris Pienaar,  
voorsitter van die Gebied Jakaranda 

Juliana Knoetze, die spil waar om die Sawa-kantoor 
draai. Baie dankie vir jou toewyding en diens. 
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Sawa se “Dagbestuur” en gades 

kampherinneringe is te danke aan 

daardie woonwavakansies. Die 

park was baie effektief deur die 

Kaapse Afdelingsraad bestuur. Ek 

onthou nog die kwaai ooms in hul 

afdelingsraad-uniforms wat deur-

entyd deur die park gery en in-

speksie gedoen het.”  
 

Betrokkenheid by SAWA  
“My ouers, Bobby en Hanna, het 

ongeveer 1982 by SAWA aan-

gesluit. Gedurende daardie tyd het 

hulle ook ’n Jurgens Manjifiek B 

woonwa aangeskaf. Ek was reeds 

uit die huis en het baie gehoor van 

hulle gereelde kampe. So het ek 

ook hul kampvriende ontmoet. Toe 

hulle in 2006 hul huis verkoop en 

na ’n aftreeoord trek, het ek en 

Rozél ’n eie woonwa aangeskaf – 

ook ’n Jurgens.  

 “Ons eerste kamp saam met 

SAWA is deur my ouers gereël – 

sonder ons medewete. Dit was ons 

tweede kamp met ons nuwe 

woonwa – op Yzerfontein.  Die res 

is geskiedenis.  

 “Ons het nooit weer teruggekyk 

nie en het baie goeie vriende ge-

raak met vele van die SAWA-lede. 

Dit was ook die ervaring waarvan 

ons ouers deurentyd vertel het: Die 

goeie en blywende vriendskappe 
wat in SAWA gesmee is. 

 “Streek Suidwes-Kaap het ons by 

hul bedrywighede betrek. Eers by 

die Nuusbrief – waar ek die 

‘Naweek in Beeld’ konsep gebruik 

het. Dit was ‘n alternatiewe formaat 

nuusbrief wat baie kort na ‘n 

saamtrek uitgegaan het, aanvullend 

tot die amptelike streeknuusbrief.  

Ek het ook daarna op die streek-

bestuur en later op die gebiedsbe-

stuur gedien.  

  “My tyd as SAWA se ondervoor-

sitter die afgelope drie jaar was vir 

my ’n besige tyd binne die orga-

nisasie. Saam met die Dagbestuur en 

die Nasionale Uitvoerende Bestuur 

(NUB) het ons aan die “Kom Droom 

Saam” konsepte gewerk. Kort na die 

implementering daarvan  “ is die be-

hoefte vir ’n SAWA-besigheids-

program gestel. Tans is die uitrol 

van die al die O365 rekeninge vir die 

streke ’n prioriteit. Ek glo hierna sal 

die opstel en stroomlyning van die 

stelsel ons nog ’n ruk besig hou. 

 Op ‘n vraag  watter skole en na-

skoolse inrigtings hy bygewoon en 

kwalifikasies verwerf het, asook ‘n 

opsomming van sy beroepsloopbaan, 

het Niël soos volg geantwoord: 
 

 “Ek het na skool by De Beers in 

Kimberley begin werk, my militêre 

diens gedoen en daarna is ek na An-

glo American-hoofkantoor in Johan-

nesburg verplaas. Ek het my inge-

nieurstudies deur hulle voltooi. Later 

het ek ook besigheidstudies en in 

toekomsnavorsing studeer. Daarna 

het ek ’n pos in kontrakbestuur in 

die Kaap aanvaar voor ek vir ses jaar 

by die Buro vir Meganiese Inge-

nieurswese by die Universiteit van 

Stellenbosch gewerk het. Vir die 

afgelope meer as 30 jaar is ek by die 

WNNR se Stellenboschkampus waar 

ek ’n groep ingenieurs en spesialiste 

bestuur.” 
 

Oor stokperdjies en ander be-

langstellings het hy soos volg uitge-

wei: “Sedert my skooljare het ek ’n 

belangstelling in fotografie. Ek het 

dit in later jare uitgebou tot ek as 

meesterfotograaf in die fotografie-

klub-omgewing gevorder het. Ek het 

ook ’n belangstelling in genealogie. 

Dit kan ek net doen as daar tyd 

beskikbaar is vir die navorsing.  
 

“Ek en Rozél is al 40 jaar getroud en 

het drie kinders.  Ons gesinstyd is 

vir my baie spesiaal.” 

Daar is drie ampsdraers wat deur die nasionale vergadering verkies word. 

Hulle sien om na die dag-tot-dag sake in die kantoor (dagkantoor): 
Litia en Chris Joubert; Elma en Willie Bronkhorst; Rozél en Niël Goslett 

Wie is ons voorsitter? 
 

Niël Goslett is SAWA se 13de nasio-

nale voorsitter. Hy is ‘n gebore 

Namakwalander wat in Alexander-

baai die eerste lewenslig aanskou 

het. Hy is die oudste van drie seuns. 

 “My eerste onthou van kamp was 

toe ons naweke na Port Nolloth 

uitgery het en ’n kookskerm met bos-

sies in die veld gebou het waarbinne 

ons piekniek gehou en gekuier het. 

My ma het vir ons stap-strepe op die 

grond met haar skoene gesleep sodat 

die perdedorings nie ons kinders se 

kaalvoete gesteek het nie. Later het 

’n klein vierkantige tent bygekom 

wat ons baie lank gebruik het. My 

eerste onthou van so ’n kamp was op 

McDougallsbaai, reg langs die see. 

My ouers het ’n stukkie grond daar 

gehad. 

 “Ons woonwakampering het in die 

vroeë 70’s begin toe ons reeds in die 

Kaap gebly het. My ouers het ’n sil-

wer Gypsy woonwa by ’n skool-

vriend gekoop. Ek kan onthou die 

tent het blou en wit vertikale strepe 

gehad met wit frilletjies om die 

dakgedeelte. Vir my het die tent soos 

’n klein kasteel gelyk. Ons eerste 

kampe was kort na die woonwa se 

koop by Ou Skip Woonwapark 

(Melkbosstrand), wat op daardie sta-
dium relatief nuut was. Ons kon 

vakansies daar deurbring terwyl my 

ouers steeds ge-werk het. Baie goeie 
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Die ‘Peanut gallery’ soos die groep belangstellendes 

genoem word. Fanie en Marie Marx en Frieda Burger 

sit in die voorste ry 

 Chris Joubert (regs) ontvang die Nasionale  
Meriete-toekenning van André Knoetze 

Chris Delport, uittredende President, oorhandig 

‘n spesiale Sawa-das aan Willie Bronkhorst 

 

Hier is Kiepersol se afgevaardigdes (vroue) by die kongres saam met hulle wederhelftes: 

Wilanda en Quintin Prinsloo; Thania en Tommie Marx 

 
 

Niël Goslett (regs) het pas die voorsittershamer 

van Andrê Knoetze (links) ontvang 

Nog fotobeelde van lede by die kongresnaweek  
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Kampkrummels gesels met Niël Goslett 

 

Jy was ten nouste gemoeid met die droom vir die 

organisasie?  
 

Voordat die Kom Droom Saam-inisiatief lyf gekry het, 

het ek dit baie vroeg tydens my termyn as ondervoor-

sitter met die Dagbestuur bespreek. Ek het redelike 

ervaring van strategiese en toekomsbestuur, so die 
proses was vir my bekend. Die pad wat dit sou loop 

met die inkoop van die besture en die lede was die 

onbekende. Gelukkig was die aanvaarding van die kon-
sep en die proses amper deurlopend positief en het lede 

deelgeneem aan die gesprekke en die toekomsbeplan-

ning. In sommige gevalle het streke van die voorstelle 
vinniger tot uitvoering gebring as wat verwag is. Die 

besluit kon dus by die 2021-Kongres ter tafel gelê 

word waar dit aanvaar is. Die groot werk het toe begin 

– op alle terreine. Na afloop van die onlangse 2022-
Kongres is die besluite geïmplementeer. Die grootste 

verandering is die gebiedsvoorsitters wat nou deel 

vorm van die Nasionale Bestuur. Waar moontlik kan 
besture steeds funksioneer soos in die verlede maar het, 

nou net drie verkose ampte naamlik ‘n voorsitter , 

sekretaris en penningmeester.  
 

Van die belangrikste veranderinge aan die 

grondwet is dus die betrekking van gebiedsvoor-

sitters saam met die “dagkantoor” om die hoogste 

besluitnemingsliggaam tussen nasionale vergade-

rings te vorm?  

Die term ‘dagkantoor’ is dalk iets waaraan ons moet 

aandag gee. Ek kom agter mense is ongemaklik 

daarmee. Soos die Dagbestuur in die verlede is die 
verantwoordelikheid vir die dag-tot-dagbestuur van 

sekere sake die verantwoordelikheid van die voorsitter, 

penningmeester en sekretaris. Hierdie drie persone 
vorm die ‘Dagkantoor’. Sedert die Kongres is ek amper 

daagliks besig met SAWA-sake. Ek kan dink dat dit 

ook so was met al my voorgangers en ek kry al meer 
respek vir hulle daarvoor. Enige aksies geneem deur 

die dagbestuurslede word aan die Nasionale Bestuur 

voorgehou met die maandelikse vergadering. Alle   

finansiële bewegings word maandeliks teenoor die  
begroting bestuur en aan die Nasionale Bestuur voor-

gehou. Hierdie maandeliks geskeduleerde vergaderings 

is die minimum wat nodig is om SAWA se sake te  
administreer. Ons vergader dus 11+ keer per jaar as 

Nasionale Bestuur. Besluite word noukeurig volgens 

die begroting bepaal. Ons jaarlikse begroting is ook ’n 
lang proses wat baie werk van die penningmeester en 

die Nasionale Bestuur verg. 

 

Hoe meen jy behoort die wysigings hierbo by te dra 

tot ontwikkeling en groei van SAWA?  

Die veranderinge in die strukture spruit uit die streke 

en lede se voorstelle. Van die ander veranderinge was 
om die probleme soos die streke dit ervaar het, te 

ondervang. Baie streke het kleiner geword, of af-

gradeer na satelliete. Hulle wou steeds ’n werkbare 
manier hê om te kon voortbestaan. Ons het dus ’n meer 

stroombelynde struktuur met minder ampsdraers 

(voorsitter, sekretaris en penningmeester as minimum) 

voorgestel as ’n werkbare oplossing. Addisionele lede 
kan verkies word. Dit is dus nie op groei gemik nie, 

maar eerder om waar streke nie ’n vol bestuur kon 

saamstel nie aan te spreek.  
  ‘n Voordeel vir die streke is die direkte skakeling 

en inspraak in die Nasionale Bestuur van SAWA.  
 

Dit gesê vervul die gebiedsvoorsitters nou ’n baie    

belangrike rol in SAWA. Nie net moet hulle die ge-

wone rol as gebiedsvoorsitter vervul nie, maar al 
SAWA se skakelwerk word nou deur hulle gedoen. 

Daardeur kry elke gebiedsvoorsitter ’n nasionale ska-

kelverantwoordelikheid binne sy gebied. Hulle deel 

ook in die verantwoordelikheid vir sosiale media-
skakeling asook die webblad-insette.  
 

Die take van webmeester en Sosiale Media 

is geskei en word deur twee persone 

hanteer. Ons hoop om hierdeur ’n groter 

blootstelling van SAWA op die sosiale  

media platforms te kry.           (Vervolg op bl 10) 

 Die gewone SAWA-lid    

 geniet saamtrekke maar   

 behoort ook te weet hoe   

 ons organisasie se   

 strukture daar uitsien. 
 

 Niël beantwoord ‘n  

 aantal kernvrae 

 Die groot impak vir die lid op streekvlak   

 is dat hy deur sy streekbestuur direk deur   

 die gebiedsvoorsitter inspraak op die 

 Nasionale Bestuur het. Daardie inspraak   

 is nou maandeliks, of meer gereeld sou  

dit ’n dringende saak wees. 

Die gebiedsvoorsitters vorm nou deel van 

die bestuur en inspraak vanaf streek na die 

gebiedsvoorsitter bring almal baie nader 

aan mekaar. Ek hoop die “ons en julle” 

siening wat daar soms was tussen die 

streekbesture en NUB is nou net “ons”.  
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 10 Unieke toekennings al ontvang 
 

Gesprek met Niël (vanaf bl 9) 
 

Beoog die die Nasionale Bestuur 

om verder te besin oor sake soos 

die groeiende getal “erelede” .  
 

Die kern van die vraag is seker die 

“erelede” en die ledegelde daaraan 

verbonde. SAWA se grondwet 
maak duidelik voorsiening dat 

erelede nie ledegeld betaal nie. Ons 

het, ten minste die afgelope 10 jaar 

reeds, geweet wat die impak van die 
ledetal samestelling gaan wees 

asook die impak van die groeiende 

getal senior ledetal, asook die 
erelede. Die voorstel tydens die pas 

afgelope kongres het van die uit-

tredende President gekom waar hy 
opgemerk het dat erelede ’n vrywil-

lige jaarlikse skenking kan maak 

t.o.v. ledegelde. Dit was nie ’n inset 

van Nasionale Bestuur nie. Ek glo 
dit is ’n edel voorstel en sal tot   

finansiële voordeel vir SAWA 

wees. Daar is egter nie enige ver-
pligting teenoor huidige erelede nie. 

Daaroor hoef niemand bekommerd 

te wees nie. Ons weet wat die impak 
is, en doen die finansiële begroting 

daarvolgens. Ek hoop dit was ook 

so duidelik gewees met my aanbie- 

ding tydens die Kongres. ’n Groter 
probleem is die agterstallige lede-

gelde. Dit is ’n aanspreekbare   pro-

bleem, maar ook een wat met baie 
omsigtigheid hanteer moet word. 

 

Hoe kan SAWA bemark word? 
——————————————- 

Aansporing vir mense om 

by SAWA aan te sluit sal 

net kom as ons lede self ’n 

positiewe beeld van ons   

organisasie na buite uitdra.  

———————————- 
Die Nasionale Bestuur doen bemar-

kingspogings saam met ons borge 

om ons beeld in die media uit te dra, 

maar die finale bemarking is die 
aksie van ons lede om gaste te ver-

welkom en tuis te laat voel by die 

betrokke streek.  
 

Dit is op streekvlak waar 

SAWA uitgeleef word. 

 

Die trofee wat Chris Delport hier vashou is uniek 

in die sin dat dit slegs eenkeer aan ‘n lid toege-
ken kan word. Dis vir die Sawa-man van die jaar. 

Daar is ook ‘n trofee vir die Sawa-vrou van die 

jaar. Tien Kiepersollers het dit al ontvang: Chris 
Pienaar (1982); Eddie Leach (1998); Christo van 

der Merwe (1992); Fanie Marx (1993); Frieda 

Burger (1994); Johann Lemmer (2001); Johanna 
van Biljon (2010); Willie Bronkhorst (2014); Ina 

van den Berg (2018); Elma Bronkhorst (2021). 

Meer as 40 kerse 
aangesteek 
 

Meer as 40 Sawanante is die 
afgelope drie jaar oorlede.  
Vir elkeen is ‘n kersie deur naas-
bestaandes of vriende aange-
steek. Hier voer  Johanna van 
Biljon die hartseertaak uit. Ons 
eer die nagedagtenis van hulle 
wat nie meer met ons is nie. 

————————————————————————————————

Sawa-voorsitter en President tree uit 

André Knoetze (links) het by 
die afgelope kongres as voor-

sitter uitgetree. Hy het 

jarelank in die Dagbestuur 

gedien, Chris Delport is die 
laaste president nadat die 

nuwe bepalings van die 

Grondwet by die kongres in 
werking getree het. Hy was 

ook voorsitter van Jakaranda. 

Klaar  
gewerk, 

nou  
gaan  

ons 
speel 

► 
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SAWA SE STRUKTUUR 
 

Nasionale Vergadering 1 x per jaar 

 

Nasionale Bestuur 11+ x per jaar 

 
 

Gebiedsbestuur (Jakaranda) 4 x per jaar 

 
 

Streekbestuur (Kiepersol) 9+ x per jaar 

▼ 

▼ 

 

 

Sawa-lede geniet kampering 

▼ 

 

 

SAWA SE WAARDES 
 

Christenskap 

Lojaliteit 

Respek 

Integriteit 

Eerlikheid 

Diensbaarheid 

Verdraagsaamheid 

Veranwoordelikheid 
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