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Kom ons blaai terug in ons 

kamp program……………….. 



Kaia Manzi – November 2016  

 

 
Die Kers kamp heerlik en die kinders het Kersvader se kuiertjie geniet. Afgesien van die skielike storm van Saterdag aand en 

die rond geskarrel om die wind se dade te red, het ons beslis, soos altyd lekker saam ontspan. 



Algemene Bronnies Nuus…..    

 Tydens die vakansie was Roelf and Antoionette se motor en woonwa beskadig. Gelukkig was hul bewaar, 

niemand het ernstig seergekry nie en kon jul nog heerlik vakansie gehou het. 

 Geluk aan ons matrieks van 2016, Rionet en Sharlene met hul uitslae. Sharlene het ook ‘n goeie geleentheid 

gekry om te werk en ook verder te studeer by Dr Hans Roos.  Rionet het ook met haar verdere studies begin. 

 Sterkte aan ons matriek Manne van 2017, Daniel en Ruben. 

        Met Hettie gaan dit goed en sy het onlangs haar Chemo behandeling voltooi.  

Prinses Monja het ook haar behandeling voltooi en kon met groot vreugde die KLOK 

lui om die mylpaal te vier.     Daarom ook dankbaar dat Mamma Adel weer in Maart kon begin werk. 

________________Moreen is ook siek. Kom ons dink en bid vir haar.__________________________________________ 

Met groot skok het ons verneem van Cathy se siekte en vinnige afsterwe. Haar heengaan word diep 

betreur. Kobus, weet dat jou kamp vriende daar is vir jou en ons staan jou graag by. 

Ons Cathy By ons laaste kamp 

Ons Kamp maatjie Cathy gaan gemis word……… 

 Die woord ‘Pool’ gaan ons altyd laat glimlag en laat wonder is dit nou vir swem of die 

snoeker spel en moet ons betaal? 

 En wie gaan nou vir Esta sout leen?  

 



Jy gaan gemis word deur jou Buurvrou…………..              Liefste Cathy, 

Wat kan ek sê?  Veels te vinnig is jy van ons weggevat!  Ek moes nog gewoond raak aan die idee dat 

jy kanker het en ek het nogal gewonder hoe jy sonder hare gaan lyk.  En toe .... net skielik is jy weg ... 

Ons kon nie eers behoorlik groet nie!  Of vir oulaas ‘n lekker koppie koffie uit jou Elvis en Marilyn 

Monroe bekers uit drink nie. 

Cathy, ek het nie besef hoe baie siek jy is nie ...en hoe vinnig jy sou huis toe gaan nie.  Ek het gedink 

jy kort tyd om sterk te word ..... as ek maar net geweet het. 

Nou eers dring dit deur dat ek nooit weer ‘n skewe deurmekaar sms van jou gaan kry wat my ‘n rukkie 

gaan vat om uit te figure nie.  Jy gaan nooit weer sommer gou oorstap vir koffie en ‘n vinnige chat nie.  

Ek gaan nooit weer jou stem hoor wanneer jy vir Demon en Ice roep nie.  En nooit weer vir jou waai 

as ons gelyk by ons hekke aankom nie. 

Dankie maatjie vir al die kere wat jy my honnekinners kos gegee het en baie dankie nog meer vir alles 

wat jy vir jou hellokind gedoen het.  Ek weet nie of jy regtig geweet het hoe baie het ek waardeer elke 

oggend wat jy opgestaan het en vir Liani skool toe gevat het terwyl ek in die hospitaal was nie.  Of al 

die kere wat jy na haar gekyk het as ons iets moes gaan doen het en sy nie kon saam nie. 

Ek dink nie jy het geweet hoe baie sy (en ek) vir jou lief was nie ... 

Dankie vir al my shark persentjies wat jy vir my gekoop het, al was jy ‘n stormer in murg en been!   

Ek gaan jou baie mis vriendin!  Nie net as my buurvrou wat maar net altyd daar was nie, maar as ‘n 

vriendin by wie ek kon afpak en met wie ek kon gesels het en wie regtig geluister het.  en ek gaan jou 

so baie mis as ons gaan kamp.  Mens vat dit alles “for granted” maar dit was koestertye.  En as daar 

‘n bargain te koop is iewers wie gaan ek nou vra om vir my ook een te koop? 

Maar ek gun jou om pynvry te wees – jy wat nooit siek was waarvan ek kan onthou nie – ek het nooit 

besef hoe baie siek jy is nie.  Maar ek is bly vir jou part dat die Here jou maande se pyn en lyding 

gespaar het. 

En ........ Gelukkig weet ek waar jy is en ek glo jy geniet jou gate uit!  En as daar ‘n mall of ‘n fliek in 

die hemel is weet ek jy het al elke winkel deurgesnuffel en elke liewe movie gekyk! 

Ek wil nie sê rus in vrede nie, want soos ek jou ken rus jy nou glad nie!!  Daar is te veel om te sien en 

te doen!  Geniet dit in die Hemel maatjie, ons sien jou eendag weer ....          

                                BAIE LIEFDE ,        Marinda 

 



Bush Inn – Maart 2017 

 

BRONBERG kamp net hier oor die bult, in die Oos-Rand. 

 

Baie netjiese oord                           Anto,   Waar is die baai kostuum?  

Op whats-up boodskappies:   

 Wonder ons medelede hoeveel sement vir die Olifant gebruik is……. 

Ons wonder ook hoeveel van die Bunny Chow hy gevoer was om so te 

lyk…..  

 Dan net om vir Mnr Luyt reg te help, “?Mo?” ………… 

 ’n koei Mo!   ,   ‘n olifant Trompet!    en     ‘n Leeu brul ! 

 



In die toekoms…..  
Volgende kamp is die Presidente wat plaasvind te Klipdraai op              13 April – 17 April, koste vir SAWA lede is 

R820.00 vir 4 persone.      Meer inligting sal volg. 

 
Ietsie wat die manne vir Mammie kan bekom, as die pad te lank raak of die amblusie bietjie ver is…… 

 

RESEP…….. 

BRAAI PAAI 

BESTANDELE: 

2 Rolle  

Skilferkorsdeeg 

1 Pak Spinasie 

Gaar Hoenderborsies(Gerookte Hoenderborsies kan ook gebruik word) 

1 Pakkie Gesnipperde Spek 

1 Ui 

1 Rooi Rissie 

1 Geel Rissie 

1 Pak Sampioene 

Feta 

Cheddar Kaas  

Chakalaka (die een met die sweetcorn in)  

METODE: 

Laat ontdooi die deeg en rol uit op snyplank.  

(Nie te  dun nie anders gaan vulself hom pap maak) 

Braai ui, rissie , spek sampioene saam 

Voeg Ina Paarman se Rosemary and Olive en peper by. 

1. Sit helfte van rou spinasie op deeg. 

2. Sny hoenderborsies in stukkies en plaas op spinasie. 

3. Sit uie en spek en sampioen mengsel op (maak seker dit is goed afgekoel)  

4. Sit Chakalaka (die een met die mielies in) op die vulsels. 

5. Strooi nou kaas oor 

6. Eindig met ander helfte van spinasie. 

7.Plaas deeg bo-op. Verf met eier/melk. 

8. Maak deeg oral toe, soos 'n pakkie (ek het myne met vurk toe  gedruk)  

Gebruik rooster wat toe knyp (ek stel voor pak vd begin af jou lae klaar op rooster wat gespuit is) 

Braai hoog op vuur. 

Braai 15 minute,draai gedurig om. 

Braai tot mooi goudbruin  

Doen dieselfde vir kleiner pasteitjies (vir my meer hanteerbaar)  sit elkeen se eie vulsel in en druk toe 

  

XXXoooXXX  Tot ons weer kamp XXXoooXXX 


