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Gebied Goeie Hoop  se 100 Plus kampe leef voort. Vanjaar het dit gewag tot die laaste maand toe. Dit 

was ‘n besige jaar gewees met Sawa wat 50 jaar oud geword het. Ons sou graag meer woonwaens wou 

wees maar ek dink dat meeste lede al reg gemaak het vir vakansie. Nie te min het ons die kamp aan 

gepak, Suidwes-Kaap het die een aangebied.  

Die lyk na ‘n lekker warm naweek wat vir ons wag en op die whatsapp groep het die boodskappe 

ingekom dat die lede so stuk stuk daar opdaag. Bergrivier is een van die oudste kampterreine in die 

kaap en daarom is daar groot gevestigde bome wat baie skaduwee gee. Ons gaan dit nodig hê die 

naweek. 

Om ‘n 100 Plus kamp by te woon moet jy alreeds 100 algemene kampe gedoen het. Onder die 9 

woonwaens wat kom is die totale kampe  2292 . ‘n Gemiddeld van 254 kampe per woonwa of anders 

gestel per  lid.  

Nadat elkeen sy staan plek gekry het word daar 

oor en weer gekuier. Dis van kleinkinders, 

breiwerk, kos resepte en rygoed.... 



IW vd Merwe se vleisie is al aan die braai, so moet mens mos kamp. 

Pieter Henning en  Petrus Theron bak brode vir 

more oggend se ontbyt. Die moeilikste is om 

nie te wil eet van die warm brode toe hulle uit 

die oondjies kom nie. More is nog ver. 

Christo Snyman en Andre Potgieter, altwee 

afgetreede onderwysers , se vleis reuk hang ook in 

die lug.  Jy kan mos nou net klaar gebraai wees en as 

jy jou buurman se braaivleis reukie kry water jou 

mond al weer. 

Boekevat word gehou deur Petrus Theron, ons is soos ’n legkaart stukkie. Janine Theron heet daarna 

almal welkom en vertel hoe die naweek gaan verloop. 

More oggend is dit ontbyt. Alex en Benita Stramrood gaan vroeg oggend terug Bellville toe om Archie 

Mitchell se begrafnis by te woon. Ons dink ook aan die familie in die tyd van sy afsterwe.  



 

Eskom het seker gemaak dat ons die aand net die kampvure kan geniet en dat die oord baie stil was. Ons 

het verneem dat ons die naweek redelik baie sonder krag sou wees. 

Kyk hoe mooi lyk die kamp TV........ 



Ons maak reg vir die ontbyt, Andre Potgieter sê; “gee vir my die uie” , Riana Potgieter sny die worsies en 

so het almal net kom help. Dit is een ding wat ek in SAWA kom leer het, jy moet net begin, gou kom help 

almal. So moet dit wees ons het mos nie bak handjies nie. Baie dankie vir al julle hulp.  

Andre Potgieter het vir ons die boekevat waargeneem, ons moet luister en doen wat Hy vir ons sê.  

Andre Swanepoel het die kamera gegryp en ‘n paar foto’s geneem. Die ontbyt bly ‘n wenner! 



Alex en Benita het vir ons iets koel gebring, die een was met ‘n skop en die ander met pitte. 

Vroegaand is die vure weer aan die brand. 

Pieter se Ma, Tannie Sippie en Joan het vir ons 

kom kuier. 



Andre is hier besig met Christo, gelukkig het hy weer sy rooster met vleis gekry. Vinkie Swanepoel het so 

lekker gelag.   



Ons het vooraf geweet dat Duane en Esme Coetzee Gebied Goeie Hoop 

se babas sou wees maar weens werk het hulle toe nie kom kamp nie. 

Volgende op die lys wat Pieter Henning en Carla Smit ( al twee van 

Suidwes-Kaap) waarvan elk al ‘n 175 algemene kampe gedoen het. So jy 

kan die baba wees al het jy so baie kampe agter jou naam. Aangesien 

Duane en Esme toe kom kuier het was hulle ingespan om die doeke aan 

te sit. Beter sou ek dit nie kon doen nie. Duane was ‘n pro! 

Pieter Henning was ‘n skop baba maar heel stil gewees. Ek het 

hom lanklaas so gesien lag. Ek dink Sippie Henning het iets van 

sy baba dae herleef. 



Arme Esme het die koliek baba gekry– kon die 

Karla Smit vir jou skree. Dit was amper ‘n “bel die 

polisie “ geval gewees. Ja hulle het ‘n ruk later ‘n 

draai deur die kamp kom ry. Selfs die groen 

bottel stroop het nie gewerk nie. Mens kon sien 

Esme het die situasie net so geniet, en met 

Duane se raad is die doek aan.  

Kamp plaatjie 



Ons almal kon saam lag en die seremonie 

geniet.  

Dankie julle! 



Sondag het Dave Griessel vir ons die naweek 

afgesluit met ‘n Jesus geboorte boodskap. 

Hierdie kamp is weereens ‘n onthou kamp, soos Andre 

Swanepoel sou sê “ bou memories”. Ons het dit gedoen 

ja, die legkaart stukkies het baie mooi bymekaar gepas. 

Baie dankie vir elkeen wat iets gedoen het om die kamp 

‘n rustige saam kuier kamp te maak. In besonder wil ek 

vir Johan en Ohna Oosthuizen wat vir ons soveel 

geskenk het vir die naweek, baie dankie sê. Hulle het 

ander verpligtinge gehad en kon nie die kamp bywoon 

nie. Dankie Benita Stramrood en Janine Theron wat die 

toue bymekaar gehou het. 

Voorspoed vir 2020 vir elkeen en julle families. 

Saamgestel deur Petrus Theron 

Suidwes-Kaap 



Die Bollie – Bakker vir die naweek moet 

Christo Snyman wees. Ek het ongelukkig die 

insident gemis. Ek dink hy sal moet belê in ‘n 

“off road” woonwa dan kan hy baie maklik 

orals intrek. Eers was die afdak se deur te 

laag en nou is die woonwa se gatkant te laag. 

Dankie Carla Smit vir die foto’s  


