
Ons stalletjie is op en 

Goudrif is reg vir die 

grootste Pizza pie braai 

wat SAWA nog gesien 

het! 

So is al wat Riffie uit gevat in hulle 

knoop en doop pakkies spesiaal vir ons 

tema. 

( Elke skepping is self gemaak) 



Stadig maar seker word die beste streek in SAWA se plekkie al hoe voller 

Elize sit haar tradisie voort en maak ‘n pot 

boontjiesop wat die hele Klipdraai se 

monde laat water het én dit het toe net so 

lekker gesmaak soos dit geruik het. 

Baie, baie dankie  jy is ‘n  

Hierdie een is vir almal wat 

altyd voor ons almal begin 

kamp en na ons huis toe 

gaan nog langer bly. 



Elize en Johan van Wyk  word toe altwee … 

60 jaar jonk dié naweek. Met lekker cup cakes hou ons lekker partytjie en 
later…. Met ewe lekker met ...     

 

 

 

 

 

Baie geluk, Mag julle nog jare saam met ons kamp. 

 

Mense maar daai 

Roerbraai lyk 

“HOT” 



Elke jaar kry die laerskool SAWANANTE ‘n blikkie om geldjies te in vir Bybelverspreiding.In ware 

Goudrifgees het jong Riffies aan die werk gespring en al wat lid is moes hulle sake skud. As ons 

jong lede nou al so eiwerig is gaan daar eendag as hulle groot is geen keer aan Goudrif wees nie! 



Gedurende die hele Presi-

dente is die lydenstyd  

gebeure op  ‘n besonderse 

manier aan ons uit gebeeld 

met die hoogtepunt die Diens 

Vrydagoggend. 

Mens het sommer weer hoop 

gekry vir die toekoms wat 

maar soms donker lyk in ons 

land. 

Die stalletjie staan en als is reg vir die 

groot dag. Die Pizza’s is in die 

vrieskas, die braaiers op die bakkie. 

Vining-vining dink Marinda vir ons ‘n 

kreet uit en almal oefen dat dit klap. 

Pieter is voor in die koor en ons sou 

nog baie van hóm hoor die naweek. 

Nog ’n rukkie kuier om die vuur om 

gou die boeresportspanne by mekaar 

te kry, ’n vinnige ietsie te eet en dan 

kooi toe. 

WANT more gaan Goudrif wys hoe 

daar Pizza pies oor die kole gebraai 

word.  

Dit mag waar wees ,maar as jy saam 

met SAWA kamp  voel jy soos ‘n 

miljoenêr! Die vriendskappe wat 

met elke saamtrek op gebou word 

is meer werd as goud. ‘n Stukkie 

van jou  sal altyd by SAWA wees “so 

who would ever be a homeless per-

son?” 



 Gee vir Pieter ‘n  
Fluitjie en jy het 
reklame beter as 
enige radiostasie 

Pizza-hut ‘n Pizza-hut Goudrif en ‘n Pizza-hut , .. Het almal op hulle tone gehou 
en die pizza’s het geloop. Goudrif het se pizza’s het bly verkoop tot laataand met 
‘n span wat lankal vergeet het van ‘n diensrooster. Die knoop en doop span was 
besig en oral het jy net bont hemde gesien.. 

Dankie ,dankie, dankie! 



Goudrif skryf twee spanne 

in vir die boeresport. Die 

spanne maak amok op die 

baan en die ondersteuners 

word nie uit gesluit nie! Die 

wat nie die spanne met 

raad bedien het nie het 

bloot geraas gemaak en 

aan gemoedig. Na elke item 

is daar gerus en planne 

beraam vir die volgende 

aanslag. Met die toutek het 

al wat ondersteuner is die 

ritme luitkeels uitbasuin tot 

die spanne oor die 

wenstreep was. Ongelukkig 

kan almal nie ewe goed 

wees in alles nie en daarom 

praat ons nie te hard oor 

die volley ball nie. Hier het 

dinge effe skeef geloop 

maar die ondersteuning 

was daar geen tekort nie. 

Elke Riffie het as ware 

wenners uit die stryd 

getree en ons spangees was 

onstuitbaar. 

Goudrif het weer bewys dat 

ons die streek met durf is! 



Totale gesinne:  15 Grootmense: 40 Kinders: 14 GR-lede kampbywoning: (15 uit 20)  65% 

DANKIES VIR DIE NAWEEK 

Goudrif skenk ‘n pragtige bedraggie van R2200 vir die Nationale Kas. Dankie vir elkeen wat betrokke was by 

die stalletjie en dit moontlik gemaak het. Dankie vir Piet vir die vervoer van die vrieskas en vir Susan vir die 

reelings wat die pizza’s aanbetref. Dankie vir Deon en Elize vir die décor. 

Dankie vir Miems en haar boeresport spanne – dankie vir die ondersteuning van die ander Goudrif lede  

                    
 

 
  van die naweek: Chris en Marinda Hattingh vir 

hulle oop harte  om die stalletjie vir ons moontlik kon 
maak.  

 

               Aansporings: Elizet 50 Algemeen, Alwyn en Therese 10 Streek 

Boete-bessie: Miems 
Boetes: Frans, Jaco, Chris, Susan, Louis, 
Piet,, Hester, Rooies, Elize, Deon, Miems, 

 

Liewe Heksie: Elizet oorhandig aan Elize. 

Nuwe lede om in gestel:  Smuts, Delport, Nortje 

Spanner: Neil oorhandig names Adolf 
aan Pieter. 



… en nou waarom sou Goudrif dan nou so bly 
wees? 

Beide van ons boeresport spanne kom tweede, 
ag was tog nie net vir daai volley ball nie. 

Goudrif trek saam vir die laast boekevat en kampafsluiting van Presidente 2016. 

Die oranje massa sit in afwagting en wag wie gaan die gesogte skild vir die 

hoogste persentasie bywoning wen…. 


