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” Gaan 

kyk ook ‘n slag na al die lelies wat 

buite in die veld groei.  Hulle word 

nooit natgegooi of versorg nie.  En 

tog groei hulle pragtig”.  

Lucas 12:25 
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KAN EK EN JY VERANDER? 

 

Ons lees in Jer 13:23 die volgende: “‘n Mens wat ‘n donker vel het, kan dit nie verander nie.  

Net so kan ‘n luiperd ook nie sy kolle verander nie.  Dink julle miskien dat julle skielik goeie 

dinge kan begin doen nadat julle so lank reeds daanaan gewoond was om verkeerde goed te 

doen?” 

 

Dit is dus menslik om te glo dat ‘n persoon nie kan verander nie en het ons waarskylik baie 

voorbeelde daarvan.  As iemand sê hy het verander wag ons baie keer angstig vir die 

geleendheid dat die persoon moet val, om te sê ek het jou mos gesê, dit is nie moontik nie. 

 

Ons sê almal 'n persoon kan nie verander nie.  Dit is egter nie waar nie.  Dit wat Jesus aan 

die kruis gedoen het maak dit vir ons moontik om ons splinternuut te maak. 

  

Dit is baie duidelik in 2 Kor 5:17: "Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, 

hy ‘n splinternuwe mens is; ‘n nuwe skepping in die kleine.  Al die ou sondige dinge is dan iets 

van die verlede.   Dan is die nuwe lewe hier.  Dit is alles God se werk." 

 

As Jesus se liefde iemand se lewe binnekom verander alles.   Die onmootlike word moontlik.  

Ons kan nie Jesus vasvang in ons bepekte denke nie.  Jou totale menswees word deur Jesus 

in besit geneem.  Gee God die geleentheid om in jou lewe in te beweeg en Hy sal jou 

splinternuut maak. 

 

Kom ons leer by Paulus.  Hy sê die ou dinge is verby, ek leef nie meer vir myself nie, ek 

leef vir Jesus.  Paulus ontken nie dat hy ‘n stryd voer teen sonde en selfsug nie, maar Hy 

ken reeds die uitslag van daardie stryd, dat hy saam met Jesus meer as oorwinnaars sal 

wees.    

 

Hoe ons optree is ook baie belangrik.  Hoe tree ons op teen ‘n persoon wat verkeerd leef en 

terugdraai na God.    Kan ek en jy vergewe, leef ons Jesus se liefde uit? Kom ons kyk na 'n 

voorbeelde in die Bybel: 

 

Ons lees in die Bybel dat Jesus hom in ‘n persoon vasgeloop het wat homself besig hou met 

aspekte soos diefstal, korrupsie bedrog en swak gedrag.   

 

Smarties vir die Siel 
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In Lukas 19:1 -10 lees ons die verhaal van Saggeus.   Saggeus was ‘n Tollenaar.  Hy is deur 

sy mense gesien as ‘n veraaier. Hy was ‘n bedrieër en het mense beroof van hulle geld deur 

te veel belasting te hef en vir homself te hou.  Jesus stop by hom en toon Sy liefde aan  

 

Saggeus.   Saggeus besef hy moet sy lewe verander en hy gee met rente terug.  As enige 

mens homself is Jesus vasloop kan jy nie anders as om te verander nie.   

 

Die verstommende waarheid is dat God in sy groot liefde na sondaars gaan soek en hulle dan 

vergewe.  Dit is die wonderlike liefde waarmee God jou liefhet.  Hy soek na jou. 

 

Ps 145: 14 -16 sê die volgende:  14. Die Here sorg vir almal wat seerkry. Hy tel elkeen op 

wat swaarkry.  15. Almal vestig hulle hoop op U. U versorg elkeen op die regte tyd. 16. 

Omdat U goed is, gee U maklik goeie dinge aan ons. U gee meer as genoeg van u goedheid 

aan almal op aarde. 

 

Kom ons almal gaan leef Jesus se liefde uit in woord en daad. 

 

Frans Scholtz 
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Uit die stoel van die Voorsitter 

My liewe Rietvallei vriende 

Dit gebeur nie gereeld in mens se lewe dat jy ‘n wonderwerk kan 

beleef nie, maar ons in Rietvallei het daardie voorreg gehad.  Soos 

almal reeds weet is Lettie Uckerman paar weke gelede opgeneem, 

en kort daarna ‘n masiewe hartomleidings operasie ondergaan.  Die 

wonderwerk is dat ons wat onlangs gaan kamp het, ‘n gesonde 

Lettie gesien het met net so baie, nee, meer lewe in haar stap as 

voorheen.  Voorwaar iets om oor trots te wees. Tannie Lettie jou 

herstel is wonderlik en die impak op lede, vriende ens is great.  

Ons dien werklik ‘n Groot God. 

Dan het ons ook onlangs ons Jaarvergadering gehad.  Beter bekend 

as die Kongres.  Hier het ons nou die voorreg om vir Chris Delport 

baie geluk te wens met sy verkiesing as die President van Sawa 

Ek brag so lekker dat ek ook moet noem dat 6 van die 7 voorstelle 

wat ons as streek ingedien het, op die Jaarvergadering, dit is die 

Kom droom Saam projek, en die insette, nou onlangs aanvaar is. 

Dankie aan al die deelnemers uit die streek wat so hard gewerk het 

hieraan en ons glo en vertrou dat die toekoms van Sawa ook 

hierdeur verseker sal word. 

Ons het ook onlangs ‘n lekker kuier met oom Neels en Tannie Rina 

gehad wat vroeër die jaar die Karavaan verkoop het.  Ek wil 

sommer weereens vir die twee sê hul word reeds gemis by die 

kampe en ons sal beslis ‘n plan maak om hul bietjie by ‘n kamp te 

kry.  Op die mooi ouderdom mag jy maar in ‘n Chalet ook “Kamp” 

Groete van die Viljoens en hopenlik sien ons baie van julle by ons 

jaar afsluiting in November. 

Pieter Viljoen 
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Klein Paradys - Nylstroom     

       

 

    

 

  

  

Kampnuus  

Dalena en Bertus besig om plaatkoekies te 

bak, terwyl die res heerlik sit en kuier. 

 

Sondag oggend se diens.  Afstand beheer word 

mooi toegepas en daar word lekker saamgesing. 
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Na ‘n heerike naweek sluit ons af met ‘n nagereg tafel waar daar dan 

ook verder gekuier word voor die terugtog huiswaarts. 
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Weavers Roost 

 

     
 

 

 

 

 

 

Gaste vir die naweek: 
Elirina du Toit, Brahm Pienaar, 

André en Matilda Brits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 ste Verjaardaag van Wimpie saam met Familie en Retvallei vriende 
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    Kampkoördineerders 

  Hans en Erna 

 

 

                                                

   
 

                                                                              

Hier word nou eers gekuier na die Sondag 

boekevat. 
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Die Senior burgers was weer vir die eerste keer in ‘n baie lang tyd 

bymekaar by De Meerpaal op 7 Oktober 2020.  Wat ‘n lekker byeenkoms 

gereël deur Elamarie en Margriet. Party op die herstelpad na groot 

operasies, ander op help-my-loop-karretjies en dan ook diegene met 

verbande en stutte om die arms, en ook sommer net die ander pyne van 

die dag.  Wat n wonderlike groepie seniors! 

 

Oom Neels word 90 
 

    

  

 
Neels laat my dink aan ‘n woestynroos. 

Almal hou van ‘n woestynroos, en plant dit graag in hul tuin.  Almal wil graag met 

Neels Vriende wees. 

Woesynrose is met min trede en groei maklik. 

Neels kamp vir 31 Jaar met ‘n 1981 model woonwa. 

Die woesynroos dien ook as vesiering – op koeke, bruidsruikers, randakkers – doen 

die nodige afronding. 

Neels altyd netjies, op sy plek-waardig. 

Geheim van die woesynroos – skiet gou wortels en is stewig geanker. 

Neels is stewig geanker in die geloof en met vele boekevat kon ons dit sien en 

ervaar – jy kan maar na sy boodskap luister. 

 

Baie geluk en seën. 

Mag daar nog mooi en gesonde jare op jou wag saam met tannie Rina, jou 

kleinkinders en agterklinkinders, en vir ons almal. 

Hoop ons kan ‘n koek met 100 kerse vir jou bak.                                                          

    

Senior Burgers 
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Frittata met rooi patat en rooi ui 

1 groot Rooi patat geskil en in skywe  

          gesny en gestoom 

10 ml olyfolie 

1 Rooi ui in skywe gesny. 

1 Knoffelhuisie fyngedruk 

250g knoppies sampioene in skywe gesny 

6 eiers 

125 ml laevet jogurt 

Sout en peper 

Gebraaide sampiene vir garnering 

Mikro-kruie 

 

 

 

 

 

 

 

Metode: 

 

1.  Verhit die olyfolie in ‘n oondvaste braaipan, voeg die uie en knoffel by en soteer   

tot glanserig. 

2. Klits die eiers en joggurt saam en geur met sout en peper. Giet die eiermengsel in 

die braaipan.  Verhit op ‘n medium plaat op die stoof tot fittata driekwart gaar 

is. 

3.   Plaas die pan onder die oondooster en rooster bokant van die frittata tot 

goudkleurig. 

4. Sit voor saam met gebraaide sampioene en mikro-kruie. 

5. Vleisliefhebbers kan 125ml gekapte gebraaide spekvleis by frittata voeg. 

 

Bedien die eenvoudige frittata met geroosterde brood vir ontbyt of ‘n heerlike groenslaai vir 

middagete.  Genoeg vir vier porsies  

 

 

 

Kampkos 
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Tokai Herehuis  

 
 
 

  

 

 

 

 Aan die bopunt van Tokai-weg waar die straat teen Tafelberg se rugkant doodloop, 

staan dié indrukwekkende herehus met sy hoë stoep, vandag die Tafelberg Nasionale 

Park se hoofkantoor.  Meestal lyk Tokai maar net soos ‘n elegante ou Kaaps-

Hollande gebou in die Suidelike Voorstede en op die meeste aande van die jaar is dit 

nét dit, maar nié op Nuwejaarsaande nie … 

 

In die vroeë 1800’s is dié herehuis deur meneer Hendrik Oswald Eksteen besit.  

Hendik en sy seun, Frederick, was gaande oor oproerige partytjies en Nuwejaar was 

veral ‘n groot gedoente – al die Kaapse elite wou na ‘n Eksteen-nuwejaarspartytjie 

toe gaan.  Een jaar het die wyn ‘n bietje té sterk gevloei.  Die windmakerige 

Frederick het by die gaste gespog oor wat ‘n goeie ruite hy is.  Natuurlik het een 

van die gaste die pierewaaier uitgedaag om dit te bewys deur met sy perd by die 

steil stoeptrappe op te ry en in die onthaalkamer ‘n draai te maak, en Fredeick was 

natuurlik tog te gretig.  Nie lank daarna nie het die gaste gehoor hoe klein-Eksteen 

Stoepstories 
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sy perd by die trappe opry en by die eetkamer inbars.  Vol bravade het hy sommer 

‘n bottle wyn oopgemaak en vir die perd ‘n sopie aangebied, maar die verskrikte dier 

wou niks weet nie.  Daarna het die kouspel na die voordeur se kant toe weggetrek, 

maar, in sy dronkenskap, op die rug van ‘n vervaarde perd en met min houvas op die 

houtvloer wat vroeër die dag blinkgepoets is, het die paartjie oor die eetkamer se 

vloer gegly en oor die rand van die hoë stoep getuimel.  Die nuwejaarskare se luide 

toejuiging het vining in ‘n geskokte stilte verander en van Frederick en sy hings se 

kant af was daar ook geen geluid meer nie.  Frederick se nek het in die val gebreek 

en sy arme ped moes net daar voor die stoep uitgesit word, die Nuwejaar is met ‘n 

sombere skoot ingelei.  Tot vandag toe weergalm die onreëlmatige galop-geluid van 

die verskrikte perd se hoewe op die houtvloer en die toejuiging van die skare op 

Nuwejaaraande deur die herehuis se vetrekke.  Die enigste blywende bewys van die 

tragedie wat hier afgespeel het, is die merk van die perdehoef wat nogteeds op die 

eetkamervloer sigbaar is. 

 

 

 

(Hierdie stukkie kom uit:  Dié Suid-Afrikaanse stories sal by jou 

spook!) Deur Andriëtte le Roux 
 

 

 
 



Page 14 of 19 

 

 

  

 

 

 

Grappies oor bekendes: 

Het julle al gesien hoe vining pak Adam Tas?  Hoekom voel Elvis Blue?  Weet jy 

waar daardie Armand Aucamp?  Eet Jacques Pauw?  Jakkals is nie warm nie, Jakkie 

Louw.  Weet jy watter tyd van die jaar Jan Blohm?  Weet jy waar Carika 

Keuzencamp?  Ray Dylan of loop hy?  Weet jy waar Lianie May sleutels gesit het?  

Met Ching, Chong, Cho gooi ek altyd skêr en Klip, en dan gooi Brendan Peyper.  

Weet jy hoe ver gooi Pierre Spies?  Ken jy vir Wayde van Niekerk of van die werk 

af?  Ek slaan tennisballe ver, maar toe slaan Rodger Federer.  Sal jy vir Ben 

Afleck?  Baie keer sien ek ‘n oop hek.  Dan sê ek vir myself: “Ek Salma Hayeck 

toemaak.”  Ek gebruik petrol en Vin Diesel.  Weet jou ma Jay-Z?  Weet iemand 

dalk hoe Justin Timberlake?   

 

Kom ons lag saam 

Die seuntjie kyk hoe sy tannie 

poeier op die baba gooi.  

Seuntjie: “Tannie moenie sleg 

voel nie, ons hond het ook 

vlooie!” 

Ek het vanoggend besef ek het ‘n 

shooter probleem toe ek my listerine 

sluk en my glasie 3 keer op die 

wasbak kap! 
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15 Nov 2021 

 

SAWA Voorsitter Terugvoer – NUB Nov 2021 

 

Hallo SAWA vriende, 

Saterdag was die laaste NUB vergadering vir 2021. Ongelooflik! ’n Mens sou dink dat met die 

COVID-19 situasie die jaar se pas stadiger sou eindig, maar nee, dit het spoed gevang soos die 

jaar afdraand loop. 

Dit is vir my lekker om weer die geleentheid te gebruik om as voorsitter die inligting aan die 

streke en die lede te gee. Hierdie is eintlik elke Gebiedsvoorsitter se taak, maar met hierdie 

skrywe behou ons almal kontak met mekaar en deel in die wel en wee van SAWA. Die 

Gebiedsvoorsitters sal steeds meer inligting gee waar van toepassing. 

Met die November NUB was dit die eerste geleentheid waar ons moes beplan en beredeneer 

volgens die nuwe struktuur, Grondwet asook Administratiewe Reëls en Riglyne van SAWA. Dit 

gaan nog ’n rukkie vat om gewoond te raak daaraan, maar dit is duidelik dat ons meer 

vaartbelyn moet begin dink en doen. Die Kom Droom Saam inisiatief het nou op Nasionaal 

uitgespeel, nou moet die SAWA Streke nog die visie wat elkeen vir hulself gestel het uitleef en 

verwesenlik. 

Met SAWA se Lief en Leed kon ons sien dat COVID-19 sy wurggreep so-effe verslap het. Ons 

bid net dat dit so gematig sal bly al word daar ’n vierde vlaag voorspel. Mag dit ons almal 

verbygaan. 

Die Gebiedsverslae het oor die algemeen ’n mooi toename in saamtrekke en kampgetalle 

getoon. Normaal is dit beslis nie, maar alle tekens is daar dat ons lede uitgehonger is vir die 

saamtrekke en vir samesyn. Vir ons was dit ook lekker om sommige van die saamtrekke te kon 

bywoon en weer beleef. ’n SAWA saamtrek bly maar lekker. Die dagbestuur het ook waar 

moontlik die AJVs in Julie en Augustus bygewoon in voorbereiding op die Kongres (ekskuus – 

Nasionale Vergadering). Sonder uitsondering is daar gerapporteer na die wens om weer 

normaal te kamp en weer normaal vergaderings te hou. Ek deel in daardie wens. 

Ons finansiële oorsig is gesond. Die feit dat saamtrekke nou eers begin, wys duidelik in die 

finansiële syfers. Gelukkig het ons nog nie nodig gehad om in ons reserwes te delf nie. 

Daarvoor bedank ek die fyn bestuur van ons Nasionale Penningmeester. Op Streekvlak is 

NUB Terugvoer November 2021 
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dieselfde tendense duidelik. Baie dankie vir die Penningmeesters en Streekbesture wat steeds 

’n oog op julle finansies hou. 

Die jaarbeplanning is in proses en die Nasionale Sekretaris is besig met die samestelling van 

die jaarprogram. Sodra alle inligting ontvang en geverifieer is, sal die program versprei word. 

Die veranderinge aan die Grondwet asook Administratiewe Reëls en Riglyne is reeds 

aangebring. Dit gaan nou deur ’n proses van verifikasie. Hierna moet die 2020 Kongres besluit 

rakende die twee dokumente implementeer word. 

Ons webmeester het reeds van die opdaterings gedoen soos sy dit ontvang het. Weereens vra 

ons elke Gebied en Streek om jul inligting op die webwerf noukeurig na te gaan en enige 

aanpassings vir Ilse Kleynhans deur te gee. 

Ons President – Chris Delport - het die Gebiedsvoorsitters gevra om die streke aan te moedig 

om waar moontlik saamtrekke vir die Seniors te reël voor of na ’n streek saamtrek. Hierdie 

senior saamtrek vorm steeds ’n integrale deel van die Streek saamtrek en is nie ’n vervanging 

van die saamtrek nie. Streke kan self besluit of hulle die seniors ’n addisionele toekenning wil 

gee al dan nie. Hierdie toekenning maak nie addisioneel deel uit van die aantal kampe in 

Streeksverband nie ( Dit tel as ‘n algemene saamtrek), dit moet dien as aanmoediging vir die 

seniors om die midweek voordeel addisioneel te benut. 

Ons hoop werklik om ’n 2022 Presidente te hou. Die Gebiede asook Nasionaal is reeds besig 

om saamtrekke te reël en te bespreek. Daar is sprake van ’n Suidelike Presidente asook ’n 

groot Gebiedsaamtrek in die Kaap Gebiede. Hopelik groei beide hierdie inisiatiewe tot een 

groot saamtrek in die toekoms. Iets soortgelyk aan die Presidente in die Noorde. Die 100+ 

saamtrekke vind ook vanaf Desember plaas met die eerste een binne Gebied Goeie Hoop. Die 

Noordelike streke volg met hul 100+ saamtrek in Maart. 

SAWA se tema vir die jaar is “Kom Trek Saam”. Dit verbeeld ’n uitnodiging aan almal met die 

afloop van Kom Droom Saam, om saam in een rigting te trek om SAWA uit te bou. Dit is ook ’n 

uitnodiging aan lede en vriende om aan SAWA saamtrekke deel te neem en weer die 

kamplewe behoorlik te ervaar. Kom deel in My SAWA waarvan ons Droom en Kom Trek Saam. 

SAWA groete, 

 

André Knoetze 

Nasionale Voorsitter 
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Ons nuwe President 
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SAWA lede met besighede of stokperdjies!! 

Ons sal jul advertensies plaas vir slegs R250 vir die jaar! Belangstellendes kan gerus ‘n 

voorbeeld van die advertensie vir Magda Britz ( magdabritz@gmail.com ) deurgee.         

                                                                                                                                    

  

 

 Magda Britz 

mailto:magdabritz@gmail.com
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