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Mountain Breeze Resort       10 Februarie 2017  -  12 Februarie 2017 

 

Al vier die streke, Albatros, Noord-Boland, Helderberg en Suidwes-Kaap se besture was goed verteen-
woordig by die kamp.  Peet Hugo, gebiedvoorsitter, het die leisels vasgevat tydens die naweek. 
Vrydag was 'n baie warm dag. Nadat ons opgeslaan het, was die swembad 'n welkome lafenis gewees. 

https://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_0sy3v4vSAhVsOpoKHRuQDwEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mountainbreezeresort.co.za%2F&usg=AFQjCNHTnnAgxjPVRR2nk8bTmTLW0ZyP7Q&sig2=D61ebkm6VR-9AvZUGsYlJQ&bvm=bv.14678618
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Petrus Theron van Suidwes-
Kaap, het Vrydagaand se 
boekevat waargeneem.         

Die oogappel was die tema. 
Behou oog kontak met die 

Sawante en sien die emosie in 
hul oë raak. 

Peet Hugo het almal welkom 
geheet. Elke streek voorsitter 
het die geleentheid gekry om 

hul bestuur voor te stel en 
meer van die streek se uitleg 

en kampe mee te deel. 

Esme Coetzee, ( Albatros) was 
eerste aan die woord want sy is 
mos die "stil" een. Gou het ons 
agtergekom dat hulle 'n 
gedugte span is. 
Hierna het die ander 
streekvoorsitters ook hul beurt 
gekry. 
Koos van Wyk ( Helderberg), 
Fred Schmiedeskamp (Noord-

Boland) en Pieter Henning 
(Suidwes-Kaap). 
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Vrydagaand  het die vure hoog 
gebrand terwyl die dennebome 
kraak kraak met mekaar gesels.  

 
By Suidwes-Kaap is Petro Steyn  
as seketaresse welkom geheet op 
'n ooglike wyse as nuweling op 
die bestuur.  
OP Facebook het sy die volgende 
te sê gehad;"Gits ek dag my jaar 
as Suidwes-Kaap se sekkie is 
amper verby, maar moenie glo 
nie!! Toe ons gisteraand net waag 
om ons rug te draai, toe word 
daar al skarrelend gereël aan my 
verwelkomingspaartie. En die 
papparazi se kamera flits, En ek 
geniet elke oomblik tussen SWK 
se feestelike klomp!" 
 
 
Paul Steyn moes toe maar 
deurloop. 
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Gesamentlike ontbytmaak Saterdag oggend het 
die lug gevul met baie aangename reuke.  

Koos het vir ons die seën gevra op dit wat ons 
gaan geniet. Dit was 'n lekker saamkuier 

geleentheid. 
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Johannes Schlechter se koffie werk elke 
keer. 
 
Hierna wil ek amper weer gaan slaap want 
die magies is vol en ogies wil net toe. 
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Hierdie boom maak seker 
hy kry water. 

Ons het die omgewing gaan verken en heelwat Sawanante raak 
geloop. 

Laat middag het ons gesels oor die 2017 Kongres, hierdie was 'n goeie bespreking 
en jy kon die passie ervaar van elke streek om dit 'n wen naweek te maak. Hier gaan 
haarfyn beplanning gedoen moet word en dit besef elkeen.  
 
Greg Albrecht van Noord-Boland het vir ons die boekevat waar geneem, die tema 
was om sagmoedig te wees. 
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Paul Steyn se motto vir 'n saam braai is, daar moet braai dromme wees met genoeg hout, ja, en so was 
dit gedoen. Hy en Peet het gery en gaan hout soek. Langs die pad laai hulle toe een van die plaaslike 

mense op om vir hulle te wys waar daar baie hout te koop is. Dis toe 'n baie aangename lag 
ondervinding met die man se sê goed. 

 Hier was verseker weer brûe gebou wat goed is vir Gebied Goeie Hoop tydens ons saam braai.    

Saam ...... 

......braai 
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Die lekkerste eet goed saam met koffie of tee. 

Theo Roux van Albatros het vir ons die 
geestelike deel van die naweek afgeluit. 

Waaroor stres jy in die lewe? Ons is tot alles in 
staat deur Christus wat vir ons krag gee. 

 
Peet het almal bedank vir die daar wees en die 
goeie gees waarin die naweek af gespeel het. 

Die foto van Rikus Engelbrecht en Paul som vir my die 
naweek mooi op. Kyk mekaar in die oë. 
 
Ja Johannes so is die naweek ook verby en moet ons huis 
waarts keer.  
 

Die foto beeld is deur Suidwes-Kaap se lens 

gesien en saam gestel deur Petrus Theron. 

Die eekhorinkies het kom loer wat ons in hulle bos maak. 


