
 

Wie en wat is die SA Woonwa-Assosiasie? 

 

Wat is die Suid-Afrikaanse Woonwa-Assosiasie (SAWA)?  SAWA is ŉ Afrikaans 
georiënteerde organisasie met ŉ Christelike grondslag wat die woonwalewe onder gesinne 
wil bevorder. 

 

“Afrikaans georiënteerd”?  Ja, ons doen ons ding in Afrikaans, al is nie al ons lede se 
huistaal Afrikaans nie.  Maar daar is een baie groot klem: GEEN politiek nie.  Ons stel nie 
die minste daarin belang om te weet aan watter politieke party ŉ lid behoort nie.  Politiek is 
taboe, ons het geen politieke mening of standpunt nie.  Ons voel baie sterk daaroor dat 
daar darem iewers ŉ plekkie moet wees waar ons sonder politieke ondertone mekaar se 
geselskap kan geniet. 

 

Wat behels “Christelike grondslag”?  Sawanante is nie skaam om op te staan en as 
Christene getel te word nie.  Daarom sal u by enige SAWA-saamtrek, regoor die land, sien 
dat daar gereeld Boekegevat word en dat ŉ erediens/boekevat Sondagoggend aangebied 
word.  Vir die kinders word ook kategese of Sondagskool aangebied.  Maar, weer eens 
word GEEN kerkgenootskap onderskryf nie.  SAWA is nie die plek om kerke te vergelyk of 
teen mekaar af te speel nie.  As Christene het ons die vrymoedigheid om saam, oor 
kerkgrense heen, ons hoofde voor die Almagtige te buig. 

 

“Woonwalewe bevorder”?  Woonwalewe is een van die min stokperdjies waarby die hele 
gesin, oud en jonk, betrek word.  Die gesin kry die geleentheid om saam te kuier maar 
daar is ook vriende en geselskap vir elke lid van die gesin.  Waar kuier mens nou 
lekkerder as Saterdagoggend om tee en koekies of Saterdagaand om die braaivleisvure?  
Vriendskappe word regoor die land gesmee want of jy in Polokwane of Kaapstad woon, jy 
is hartlik welkom om by enige van die streke regoor die land te gaan saamtrek hou en jy is 
verseker van ŉ vriendelike ontvangs. 

 

SAWA is so goed soos familie, ŉ landswye familiekring. 

 

Oorspronklik geskryf deur Christo van der Merwe en daarna aangepas 


