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Johannes 15:10 

 

As julle doen wat Ek vra en dit goed doen, wys julle hoe julle 

My liefde vir julle waardeer en geniet.  Ek doen dit self.  Ek 

doen wat My Vader vra omdat Ek Sy liefde vir My so 

waardeer. 
 

God se wil sal jou nêrens heen neem waar God se genade jou nie sal kan dra nie, 

het E O’Neill geskryf.  En weet ons dit nie!  Hoeveelmaal het ons al beleef hoe 

groot God se genade in ons lewens is? 

 

Die kere toe alles hopeloos gelyk het, het Hy op wonderbaarlike maniere uitkoms 

gegee; toe ons moedeloos was oor gebroke verhoudings het Hy genesing gegee en 

toe dit gelyk het of alles skeefloop, het Hy weer dinge op koers gebring.  Ja, toe 

ons in ons sonde verlore was, het Sy liefde ons vrygemaak. 

 

Leef vandag vanuit die wete dat jou Vader se genade vir jou genoeg sal wees en 

dat Hy jou, soos in die verlede, wéér deur hierdie d ag en jaar ook sal dra.  Leef in 

die vreugdewete dat niks met jou sal gebeur waardeur Hy jou nie sal dra nie! 
 

(Melanie Vosloo) 

 
 

 

Smarties vir die Siel 
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VOORSITTERSVERSLAG VIR DIE PERIODE 

2020/2021 

 

‘n Jaar tydens inperking voel eintlik meer soos ‘n maand, maar hier is dit tog nog ‘n jaar voltooi 
en weer tyd om rekenskap te gee van wat gebeur het, of dalk nie gebeur het tydens die verslag 
tydperk. 
 
Dit is met dank dat ek dus my jaar verslag aan u voorhou. 
 

Lief en leed 

Lief 
Ons oumas en oupas, ma en pa’s en kinders gaan heel goed aan tenspyte van die pandemie. 
Ons het baie om voor dankbaar te wees en al ons siekes, Covid ingesluit, het volkome herstel. 
Dit in sigself is iets om voor dankbaar te wees. 
 

Leed 

Ons het verskeie leed gehad in die afgelope jaar weereens agv Covid maar alhoewel dit leed 
was, het ons steeds geen lid afgestaan aan die tragiese pandemie nie. Lede wat siek was, was 
deurlopend ondersteun en sover my kennis strek is ons almal weer gesond en op die been.  
 

Ledetal 
On ledetal het in die afgelope jaar bly staan op 52 wat beteken dat ons steeds dieselfde getalle 
het as laasjaar.  In die huidige klimaat is dit verblydend dat ons nie lede verloor het nie en dat 
ons redelik stabiel bly. 
 

Kom droom saam en die pad vorentoe. 
Rietvallei het soos in die verlede weer raak gevat en leiding geneem met die projek. Dankie aan 
die lede wat deelgeneem het en later ook die werkswinkel mee gemaak het. Die voorstelle 
ingedien is onlangs op die NUB goedgekeur met die uitsondering van een item. Meer detail sal 
hieroor bekend gemaak word. 
 

Senior burgers 

Die seniors is steeds die hartklop van Rietvallei en ‘n groot dank aan almal wat so lekker mee 
lewe en dit moontlik maak. Dit is ‘n lekker groep mense en hul insette en kwinkslae word hoog 
op prys gestel. Tannie Margriet, jy is ‘n ware Sawanant en jou leiding en saamtrek is ongelooflik. 
 

Saamtrekbywoning 

Ons kamp bywoing bly steeds hoër as vergeleke met ander streke en dit bly goed om jul gereeld 
by kampe te sien. Vir die afgelope jaar het ons egter nie baie kampe kon meemaak nie, maar 
dié wat ons wel gehad het was baie goed bygewoon. Baie dankie vir alle gereelde kampers. 
  

Uit die stoel van die Voorsitter 
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Finansies 

Met die penningmeester wat almal so op die tone hou, is ons kern gesond en kon ons al ons 
verpigtinge nakom. Dit is voorwaar lekker om saam met Tjaart dit te bestuur. Op die 2 de Julie, 
2 dae na jaar afsluiting, het ek reeds ons state ontvang wat reeds reg bygehou en nagesien was. 
Tjaart jy bly maar ‘n staatmaker. Dit bly egter moeilike tye en meer inligting rondom finansies 
sal later gegee word. 
 

Gebied Jakaranda 

Gebiedsvergaderings is gereeld bygewoon en Rietvallei het al sy verpligtinge teenoor die gebied 
nagekom.  Soos u almal bewus is, was die gebiedsbestuur iets wat bespreek was tydens die 
werkswinkel en wat ons ook voorgestel het moet verander word. Meer inligting behoort 
binnekort hieroor beskikbaar te wees. 
 

Verpligtinge teenoor SAWA Nasionaal 
Geen gelde is uitstaande nie en al ons verpligtinge soos vervat in die SAWA reëls is nagekom 
teenoor Hoofkantoor. 
 

Kerkdienste en boekevat 
Kerkdienste is gereeld gehou en as ons nie altyd ‘n prediker gehad het nie is gebruik gemaak 
van hulpmiddels om te verseker dat kerkdienste gereeld gehou is.  In ons eie geledere was dit 
‘n besonderse geleentheid om Magdaleen Viljoen te hoor preek en die wonderlike manier hoe 
sy die boodskap oordra word nie maklik vergeet nie.  Daar is ook elke aand of oggend ‘n 
boekevat geleentheid gehou om seker te maak dat hierdie mooi gewoonte volgehou word. Ons 
het as proefneming ook begin om die Saterdag boekevat as ‘n nie verpligte boekevat 
byeenkoms te doen, na aanleiding van terugvoer met werk sessies.  
 

Toekoms beplanning 

Met die kom Droom Saam projek is ek vir die eerste keer werklik van opinie dat verandering 

uiteindelik sal plaasvind. Nie om dinge anders te maak nie, maar om dit net makliker te maak. 

Ons wil mos altyd die nuutste model motor bestuur en so dink ek sal die Sawa ook ‘n nuwe 

model kan word.  

 

Aan die bestuur, hier is ‘n groot dankie vir een en elkeen van julle. Vir die geweldig baie werk 
gedoen sê ek baie dankie. Ek moet hier spesifiek vir Johan la Grange uitsonder wat baie, baie 
werk gedoen het aan die kom droom saam. Dankie Johan. Ons sal ook ongelukkig 2 
bestuurslede groet wat afstaan, maar agv ons beplannings oor die afgelope 10 of so jaar, is daar 
nominasies reeds vir nuwe bestuur. 
 
Ten slotte, aan ons Hemelse Vader wat elke oomblik as ek in stilte na Hom toe gegaan het my 
leiding gegee het, wil ek ook in hierdie vergadering sê ek loof en prys Hom omdat Hy so goed 
is. 
 

Baie dankie. 
Pieter Viljoen 
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Augustus 2021 @ Dube Private Game Reserve 

Elke jaar gebeur dit ten minste een keer in Augustus dat ‘n naweek koud, bewolk en winderig 

is; dit ten spyte van gewoonlik heerlike “die-einde-van-die-winter-is-hier” weer wat dit 

voorafgaan.  Elke jaar is mens ook seker dat dit nog noooit só koud in Augustus was nie.  

Nou ja, 13 tot 15 Augustus was dit toe só.  Koud was dit wel, met temperature bedags al 

om die 10°C (maar toemaar, kla is verniet want uit Machadodorp laat vriend Koos weet dis 

2°C en dit sneeu liggies.  Nou waaroor kla jy?)  Die wind was so wispelturig dat die 

stormtoue voor donker Vrydagaand uitgehaal is.  (Nou weet jy sommer wie stormtoue het.) 

Pieter en Magdaleen het worse en brode met tamatie smoor saamgebring en dit was net gou 

toe was alles aan die gang; broodjies gesmeer en die vuur aangeslaan vir die groot worsbraai.  

Die sukses van die worsbraai het baie met Sieg se goeie organisasievermoë te doen.  Net gou 

het hy die rooster (van om en by 1200mm X 750mm) in 4 gedeel en ‘n kwartier aan ‘n man 

toegeken om te draai en te braai.  Soos die manne braai, moedig Eugene aan met raad en 

daad en “wat kan ek aangee?  Is julle nie dors nie?”  Soms was die rook so dig dat mens nie 

eers die wors kon sien nie, maar gelukkig waai die wind die rook gou weg en dan kan die 

manne weer inspring met die draaiery.  Op die skietbaan was daar ‘n item “snelvuur”.  Die 

worsbraaiery Vrydag het nogal daaraan herinner.  Die vuur was so warm dat die wors in ‘n 

japtrap gebraai was; waarskynlik in minder as ‘n half uur. 

Uiteindelik kon verkope meer as ‘n kwartier voor die geadverteerde tyd begin.  Daar was ook 

geen tekort aan kopers nie, want Pieter Viljoen het die weer só gekyk en die braaier netjies 

Kampnuus – Dube (AJV) 
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wind-op van die SAWAnante geplaas en die geur is deur die wind voor elke woonwa 

afgelewer.  As daar ooit ‘n suksesvolle reklame veldtog was, is dit die geur van wors wat 

gaar gemaak word.   

Boekevat en verwelkoming is deur Pieter Viljoen by sy woonwa aangebied en toe is die gaste 

voorgestel:  Francois van der Merwe, sy dogter Debbie en haar gesin, was die gaste van 

Bertus en Dalena Marx.  Eugene en Corlie was weer gaste van Dries en Elize Engelbrecht.  

Hilde Cronwright met Emma en Martin was die gaste van Sieg en Annatjie Maritz.  Ons 

vertrou dat die gaste die naweek saam met Rietvallei geniet het. 

Saterdag was eintlik AJV-dag en dié was die oggend in die onthaal lokaal van Dube 

aangebied.  Met groot baie dankie aan Dube se mense wat die lokaal en kombuis en selfs 

personeel tot ons beskikking gestel het.  Na die vergadering kon Rietvallei lekker kuier oor ‘n 

koppie sop en lekker eetgoed. Van koeksisters tot brood en botter.  Baie dankie aan Magda 

Britz wie die sop gemaak het; al het sy voorgegee dat dit die rede was waarom sy en Rudi 

nie gekamp het nie.  In teenstelling met 2020, kon die AJV “lewendig” in plaas van virtueel 

aangebied word.  Hoewel Rudi en Magda die vergadering virtueel kon bywoon, het hulle deur 

gery om in persoon hul sê te kom sê.  Dankie!  O ja, en om die tuisgemaakte sop af te 

lewer.  GROOT dankie! 

Wil jy meer oor die AJV te wete kom?  Lees gerus alles in die notule; sodra dit gereed is, 

natuurlik! 

Saterdagmiddag is soos gewoonlik gebruik om rond te sit, skuins te lê, te swem in die 

verhitte swembad, maar veral om te kuier tot die braaivleisvure aangesteek word en na 

aandete nog meer vuur te maak en lekker te gesels.  Die Rietvalleiers het darem bietjie 

later “huistoe” gegaan, want die weer was effens beter. 

Sondagoggend het Magdaleen Viljoen vir ons ‘n boodskap gebring uit Markus 6:45-52 en 

Mattheus 14:22-32.  Hierdie gedeeltes handel oor Jesus se wandeling op die see, waaruit 

Magdaleen ‘n aantal geloofswaarhede uitgelig het, waaronder: 

• God sien ons in ons nood raak, 

• God kom na ons toe in ons omstandighede, 

• God maak Hom aan ons bekend, 

• Wanneer God in ons “boot” klim, verander dinge dadelik. 

Hierdie is ‘n oorvereenvoudiging van Magdaleen se boodskap.  Dit is verassend om te sien 

watter geloofswaarhede sy uit hierdie bekende gedeeltes gelig het.  Dankie Magdaleen! 

Een van die lekker dinge van Sondag was die poedingtafels na kerk.  Soveel tannies, soveel 

poeding idees.  Pieter Viljoen het ligweg geskimp oor die moontlikheid van sagopoeding, maar 

dié keer het die skimp nie getref nie.  As een van die tannies wat hier lees dalk volgende 

keer wonder watter poeding om saam te bring? 
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Soos dikwels gebeur, het die lekkerste vir laaste gewag.  Van laat Sondagoggend het die 

weer gaandeweg verbeter, sodat die bittereinders lekker in die son en later om die vure kon 

kuier.  Maandagoggend was dit heerlike laatwinterweer in Dube.  Die son het lekker geskyn 

en mens kon jou koffie buite in die son geniet. 

Baie dankie vir elkeen wat meegedoen het aan die heerlike naweek; die weervoorspeller 

uitgesluit.  Van Celia Scheepers en haar Dube-personeel tot die laaste Rietvalleier wat sy 

pakkie koekies kom skenk het.  Mens sou nog ‘n bladsy kon skryf oor almal se bydraes maar 

Pieter Viljoen het reeds tydens die afsluiting die nodige gedoen.  Nog ‘n keer baie dankie! 

Onthou Klein Paradys in September. 

 

 

Die kuier en saam sop en sjerrie na die AJV 
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Links bo: Bertus en Dalena – 75 Algemeen toekenning 

Regs bo:  Wim en Margriet – 350 Algemeen toekenning 

Links onder:  Ann – 80 Streek toekenning 

Middel Regs:  Marius en Yolanda – Welkom by Rietvallei 

Regs onder:  Hilde, Emma en Martin – Gaste saam met Sieg en Annatjie. 

 

 
Francois vd Merwe en sy dogter Debbie en haar gesin, ook gaste van Bertus en 

Dalena.  
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Johan van  yl

Rietvalleier  2021

Senior Rietvalleiers2021

Wim en Margriet vd  erg

Toekennings  
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Meriete  oekennings 2021

 rans S holt 

Johan van  yl

Johan  a Grange

Margriet vd  erg

Streek  re toekennings

Ann en  inda
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Ons is so bly dat die inperkings weer gelig is en ons weer kan kamp.  Dit gaan goed 

met die meeste van ons seniors en hopelik is elkeen reeds twee keer gevaksineer om 

net so bietjie minder vatbaar te wees vir die Covid virus.  Ons het gehoor van ‘n hele 

paar van ons seniorlede wat siek was, maar gelukkig is almal weer gesond, alhoewel 

die moegheid nog ‘n rukkie met hulle sal wees. 

Dit is met groot hartseer dat ons verneem het dat Neels en Rina hulle wa verkoop het 

en dus nie meer saam met ons kan kamp nie.  Neels sukkel nog met sy gesondheid, 

maar sodra hy weer beter voel, sal hulle wel kom kuier en sommer gebruik maak van 

beskikbare behuising.  Ons sien uit daarna om hulle weer by ‘n kamp te kan 

verwelkom, want sonder hulle sal die kampe net nie dieselfde wees nie.  Neels mag jy 

gou weer jou kragte herwin. 

Ek het so in die wandelgange verneem dat ‘n hele paar van die seniors Namakwaland 

gaan besoek hierdie jaar. Lank genoeg ingeperk gewees en soek nou die natuur in sy 

volle kleureprag. Mag julle dit almal baie geniet daar tussen die blomme en vol 

lewenslus terugkeer huistoe. 

Hiermee wil ek dan ook net dankie së aan Rietvallei se bestuur vir die jare wat ons so 

lekker saamgewerk het.  Die ontspanne atmosfeer by elke vergadering het gemaak 

dat ek nooit opgesien het om enige daarvan by te woon nie.  Doen so Voort!!  Dankie 

aan elkeen van die seniors vir die samewerking, vriendelikheid, hulp en omgee die 

laaste jare.   

ELKE KAMP SAAM MET JULLE WAS SPESIAAL, OM NIE TE PRAAT VAN DIE LEKKER 

KLETS EN KUIERTYE TYDENS DIE KAMPE NIE. MOENIE DIE KOFFIE, TEE EN 

KOEKIES VERGEET WAT VERORBER IS NIE. 

Margriet 

 

      

      

Senior Burgers 
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Aan al die Rietvalleiers wat gedurende Julie en 

Augustus verjaar het, hartlike gelukwense vir julle.  

Hoop julle het ‘n besonderse mooi jaar wat voorlê. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 lke paar wat ‘n huweliksherdenking gehad 

het, hierdie is spesiaal vir julle.  

 

 

 

 

 

Verjaardae 

Huweliksherdenkings 
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 ASYNPOEDING IN DIE VARKIEOOND 

1 eier 

1/2 koppie suiker 

1 koppie meelblom 

Knippie sout 

1 teelepel bakpoeier 

1 eetlepel appelkoosjam 

1 en ‘n half eetlepel asyn 

1 koppie melk 

1 teelepel koeksoda 

Klits die eier en suiker tot dit lig en romerig is 

Voeg al die ander bestandele behalwe die koeksoda en 

melk by en meng goed 

Los die koeksoda in die melk op en voeg by die ander bestandele 

Giet die mengsel in foelie pannetjies en bak in die varkie oond vir 35 min 

Sous: 

1 koppie suiker 

1/2 koppie kookwater 

1 koppie melk 

4 eetlepel botter 

1 teelepel vanilla 

Verhit alles saam tot kookpunt en giet oor die warm poeding 

 

 

 

 

 

Kampkos 
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Die regte berading 
Marlene Muller 

  

Moenie my toggie vra waar kom ek aan die hond nie. Hy’t ook sy trots. En ’n pedigree. 

Of dalk liewerster ’n verlede. Ons het mos almal ons verledes. Sommiges net minder 

goed as andere s’n. 

 

Ek ken nie sy verlede nie.  Hy’s eintlik ’n misverstand. Nie wie ons gedink het nie. Sien, 

die antie wat ek daar in die verre Richtersveld vir my gevat het vir ’n ma-besigheid, 

sy’t siek geword. Bietjie skielik. Kaapse hospitaal toe. Toe loop kyk ons of dit nog okay 

is op die plaas. En of die rowers nog nie die hele plek weggedra het nie. 

 

Daar staan die sakkie bene toe vir ons en kyk. Sy oge vertel ’n storie.  My hart gee so 

’n draaisteek in my bors. Laat ek daai nag nie ’n oog kan toemaak nie. Next day treiter 

ek my medemens oor die dingetjie. “Hoe sal ons antie voel as sy moet weet haar 

hondjie is so verwaarloos en uitgehonger?” So speel ek op sy gevoelens. 

 

Op lange laas, om my gekerm te stop, ry ons Sondagnamiddag uit plaas toe. Maar hond 

se kind is, in Namakwalandse taal, vloor. Medemens soek. Ek soek. Later gooi ons tou 

op en begin die terugtog. Maar stadig. Kyk-kyk. 

 

Gelukkig het my medemens mos ver-sien-oge. En doer in die randjies gewaar hy die 

gedingste.  Ek wis toe nog nie hy’t hom gesien nie. Toe hy uitklim en begin wegstap, 

dink ek: “Gonna, nou’t ek die man skoon uit sy eie bakkie uit geriteer.” Maar toe 

gewaar ek hy kom met die hondjie aangestap. Dié is ook nie links nie: Grrrr … grrrrr … 

njarrrr … njarrrrrrr 

 

 “Genade, mens sal nie dink so ’n asempie kan so knorrig wees nie,” blaas Medemens, 

kammakwaai. Maar ek sien hy het tog ’n gevoeltetjie. 

 

“Kyk net hoe vlooibesmet en vaal van die stof is dié hondstrooi,” stoom hy voort 

terwyl hy die ellendige sakkie beentjies in ’n boksie agterop die bakkie laai. “Jy moet 

net nie dink ek gaan my met hom bemoei nie. Dis nie my tipe nie.” 

 

Ek is net bly hondstrooi is veilig op die bakkie, en steur my min aan Medemens se 

geknor. Die gediertetjie daar agter op die bakkie draai nie eens sy kop om ons te 

bekyk nie. Net sy oge. Laat die wit so wys. “Sommer ’n verwytende kyk,” mor 

Medemens. Ek kan sien hy beskou hondstrooi as kompetisie. 

 

Stoepstorie 
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Tuis, word die gediertetjie versorg. Gepoeier en met dip gepaint. Kos gegee. En ’n 

pedigree naam. “Katinkels,” besluit Lastborn. En eien die brak vir hom toe. Ek sê hom 

dis die antie op Swartwater s’n, ons sien maar net na hom om terwyl sy in die 

hospitaal is. 

 

Na ’n paar weke lyk hy beter. Maar sy status bly onbekend. Ook sy verlede. Want toe 

ons die antie vertel hoe mooi ons haar hondjie versorg het, en lat ons hom aan haar 

wil terugbesorg, moet ons hoor dis toe nie hare nie. Ridder van die Grootpad dus. Wat 

ons onder ’n wanindruk versorg het. En hy laat hom dit onder protes welgeval: Grrrr … 

njarrrrr … njarrrr. 

 

En nou’t ons klaar geheg geraak aan die ding-tingeling. Hy word maar saam met die 

trek ingepak. En is nou ook ’n Dorpie-naar. 

 

So, word ek gereeld gevra waar kry ek die brak. Asof hy nie gevoelentes het nie. 

Asof hy nie ’n sielkundige knoutjie kan opdoen nie. Maar ek glo daar’s hoop. Met die 

regte berading kan hy dalk nog ’n ware hond word. Gee kans.  
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Ouma Ja oba is op besoek aan Kaapstad.  Daar is ‘n paar dinge wat ouma, 84, nog 

graag wil doen voor sy te oud word.  Een daarvan is om in ‘n minibus-taxi te ry.  Op 

die Kaapse stasie klim ouma in ‘n taxi.  Sy stel haarself dadelik bekend aan die man 

langs haar, hy sê sy naam is Gatiep.  Die volgende oomblik moet Ouma net klou, 

want die bestuurder trek weg met die spoed van wit lig.  Hy vleg deur die verkeer, 

met sy passasiers wat heen-en-weer skud.  Ouma Jakoba is vreesbevange.  O 

jinnetjie tog! Kla ouma.  Kan die man nie stadiger nie, dis my eerste keer in ‘n taxi.  

Moenie worry nie mêrim sê Gatiep.  As ek die storie so kyk, issit sy eerste keer 

ook. 

MANNETJIES EN WYFIES 

Die boervrou kom in die kombuis en kry haar man met ‘n vlieëplak in die hand.  “Wat 

doen jy?” vra sy.  “Jag vlieë.” Sê hy.  “O, al enigiets doodgeslaan?” vra sy.  “Jip, 

3 mannetjies en 2 wyfies,” antwoord hy.  “Hoe ken jy hulle uitmekaar?” vra sy.  

“Maklik.” Antwoord hy.  “3 Was op die bierblikkie en 2 op die selfoon!” 

 

 k sien ‘n opskrif:   ekende dood in die veebedryf! 

 k vat nooit weer aan ‘n besem nie.  

 

Kom ons lag saam 
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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

