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Dit het alles begin op Donderdag 18 April.  Terwyl Johan en Elize reeds van 

vroeg die week af gekamp het, het die res van die lede so stuk stuk begin 

arriveer.  Almal se yskaste het gekreun onder die poedings wat hul reeds in 

die week gemaak het.  Die res se kaste het oorgeloop van pakkies jelly en 

instant poeding.  Vrydag oggend het Nico Spaumer, ons president, offisiëel 

die Presidente geopen.  Die geestelike deel van die naweek is hanteer deur 

Ds Johan van die Bybelgenootskap. Sy tema was die gesindheid van Jesus, en 

sy boodskap was dat ons moet streef daarna om meer soos Jesus te wees.  

Later vrydag aand het elke dame ’n klompie poedings gekry om te maak en 

Saterdag oggend was ons reg vir die ding!  Die eerste spanne het reeds 7 

uur ingespring om alles gereed te kry en die laaste span het eers 12h begin 

wegpag.  Ons kon ’n netjiese bedrag R2200 aan die nasionale kas skenk.  

Dankie aan Deon vir die mooi “POEDING” versiering. Ook ’n baie groot 

dankie aan elkeen wat poeding gebak en donasies gemaak het.   

Teen 12uur het die groot boeresport ook begin.  Ons het een span ingekryf: 

die pittige perses.  Maar toe die kinders die gees onder die grootmense sien, 

wou hulle met alle mag en krag ook inskryf.  So het die Goudjies ontstaan.  

Die Goudjies het eerste plek gekry in boontjiesak gooi en ook naald-en-

gare.  Alhoewel die puttige perses nie enige eerste plekke gekry het nie, het 

hulle seker gemaak dat die ander spanne hard moes werk om ons ore aan te 

sit.  Goudstad het hierdie jaar met die geesbeker weggestap, maar nie 

omdat hulle die enigstes met gees was nie.  Nee!  Goudrif het behoorlik aan-

dig getrek met die pers hempies en al die spier tiere in ons span.  Die aand 

was almal skoon poot-uit.  Net die enkele uithouers kon die aand langer as 

10h trek! Sondag was weer ’n heilige dag toe ons Jesus se opstanding gevier 

het.  Ds Johan het ons weer herinner aan die ware boodskap van Paasfees. 

Teen die tyd wat die laaste karavaan Maandag middag vertrek het, het daar 

’n vrede op die kamp agtergebly.  Want waar kan mens ’n beter saamtrek kry 

as een wat in Christus se naam begin en geeindig word, en waar spanwerk 

die kernwoord is! 
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