
‘n Kerskamp Duisend !!! 
 
Opgewonde en vol energie het die waens Vrydag 

26 November by Nkwe opgedaag en ‘n legkaart- 
kamp opgeslaan.  Nadat die gesinne (23 lede  en 
9 gaste) nesgeskrop het, is daar ‘n verwelko-
mingsgeskenkie aan elke gesin oorhandig.  (‘n 
Luiperdsleutelhouer, -bekertjie en ‘n handige bad-
prop met krale versier.  Ps 16:6 is spesiaal vir ons  
uitgesoek).   

Teen laatmiddag is die vure aangesteek en 21 kg 
boerewors het op die kole “gesis”.  Die reuk het 
die terrein gevul en almal het nader gestaan waar  
André en Francois se waens ‘n gesellige kuier-
plek vir die naweek gevorm het.  

André het almal welkom geheet en op ‘n gepaste 
wyse die opening waargeneem.  Ons almal is 
herinner dat ons dankbaar moet wees vir wat ons 
het en is.  Nadat almal heerlik aan die worsbrood-
jies gesmul het, het die musiekfabriek hul instru-
mente nader getrek en kampliedjies is tot laatnag 
gesing.  Die rustige klanke het ‘n samehorigheid 
by die Luiperds geskep wat lank onthou sal word. 

Met sonsopkoms Saterdagoggend was die Lui-
perds uitgerus vir die dag wat voorlê.  Jan het die 

gepaste boodskap van Dankbaarheid vroegog-
gend aan ons deurgegee en daarna het elkeen  
hulself met  ontbyt en lekker saamkuier bederf. 
Sodoende het ons krag vir die dag opgebou.  

Kersvader was ‘n hoogtepunt vir klein en groot.  
Om 15:00  het al wat kind is (natuurlik die vol-
wassenes  ingesluit) na Kersvader begin soek. 
Soos wat ons vir SAWA se eie Luiperdkersvader 
ken, wou hy eers ‘n noordelike rigting inslaan, 
seker terug Noordpool toe.  Die kleingoed het 
hom egter gou aan die hand beetgekry en nader 
genooi. Toe hy vra waar die “Ingelse” kindertjies 
dan is, was een dadelik met ‘n antwoord gereed. 
“Hier is ons”.  Dankie vir Kersvader Francois wat 
al die geskenke, in die drukkende hitte, uitgedeel 
het. Natuurlik is elke geskenk met ‘n soen beloon. 

Daar is nie van die volwasse Luiperds vergeet nie 
en almal was verras toe daar aan hulle ook ‘n 
geskenkpakkie oorhandig is. ‘n Handige “cool 
bag” gevul met  skyfies, druiwesap, sjokolade, 
tuisgebakte koekies en twee ringe vir eiers bak.  
Dankie aan almal wat ‘n bydrae gemaak het. 

Daarna het die vrouens vinnig die tafels rangskik en 
‘n feestelike maal is vir die mense voorberei. 
Soos wat ons die Sawanante ken, was daar nie ‘n 
tekort aan helpende hande nie. ‘n Kersete uit die 
boonste rakke is voorgesit en jonk en oud het 
kom deel in die feesmaal. Kouevleis en slaaie 
was voorwaar ‘n wenresep in hierdie drukkende 
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Hier ontvang Lourens hulle pakkie  
by Marietjie. 

Johan & Petra Pelser ontvang hulle 10 Streek-
saamtrekplaatjie 

Kersvader het ‘n verskillende effek op elke 
maatjie gehad  

Chris & Ansie Delport het ook van  
Kersvader gehou! 
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“n Kersmaal van epidermiese proporsies!! 
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hitte.  Baie dankie aan almal wat met die voor-
bereidings gehelp het.  

Soos wat die tradisie by die Luiperds is, het die 
musiekfabriek onder leiding van Johan Bosch, 
weereens hulself oortref met ons “Kersliedere by 
Kerslig”  Die Christusfees wat aangebreek het, 
was vir elkeen weer ‘n bevestiging van God se 
groot genade.  

Sondag het die weer heerlik saamgespeel en ‘n 
lieflike sonskyndag het aangebreek. Tydens die 
kerkdiens het Johan Opperman weereens bewys 
dat hy in die verkeerde beroep staan. Met die 
treffende boodskap het hy ons bewus gemaak 
van ons sondige natuur en dat ons soos die een 
melaatse moet terugdraai en God moet dank.  

Johan Bosch het die lede aan die kopkrap gehad 
met die lootjielysvrae. Was die antwoord nou Wit-
blits, of  Mampoer?  Die hele naweek is daaroor 
gegis en uiteindelik was die drank wat die trek-
kers uit druiwe gemaak het, Witblits. Dankie vir 
die biltongkerwer wat hy gemaak het. Baie geluk 
aan Rita Kamfer wat hierdie erfstuk gewen het.  

Die afsluiting was soos gewoonlik die hoogtepunt 
en elkeen het daarna uitgesien. Die geldjies vir 
die “varkies” is gereed gehou. Elmarie het ons 
almal verras en met haar “ou koeie wat sy uit die 
sloot gegrawe het” ‘n splinternuwe varkiefees ge-
hou.  Sy het vir haarself egter  moeilikheid op die 
hals gehaal. Haar dag sal kom!!! Daar was pryse 
vir die vissermanne, mieta’s, grootste vetste vark, 
windpomsjerrie gebruikers en vele meer.  Baie 
dankie aan Lifeboy, Back to School en Nugget vir 
die borg van die pryse.  Ons varkiegeld in ons 
sakke sal tot ‘n volgende kamp oorstaan. 

Die bestuur wil aan elkeen wat ‘n bydrae vir Huis 
Betsie Louw gemaak het,  hartlik bedank.  Ons 
kon ‘n pragtige kerspakkie opmaak om aan die 
inwoners te oorhandig. ‘n Kerskous  waarin die 
volgende items is: ‘n Stel handdoeke met elke 
inwoner se naam op geborduur, ‘n pak sjokolade, 
vloeibare seep, onderarm rol-aan, lip balm, 
borsel / kam en ’n  spieël / sleutelhouer. Dankie 
aan Celani vir die maak van die kerskouse en 
borduur van die handdoeke.  

Aan elkeen wat die kamp bygewoon het, wil ons 

Die adverteerders 

Willie & Rita Kamfer glimlag breed oor Rita se 
nuwe biltongkerwer 

Lizinda het as algehele Wenner van die 
skropvrou  uit die stryd getree terwyl oom Jan 
en Vinkie bietjie droogtehulp ontvang het.  Dit 
is die eerste keer dat ek soveel blydskap 
beleef het van ‘n span wat verloor het.  Die 
blydskap het gegaan oordat hulle nie 
aangewys is as die grootste vark nie.  Cecile, 
jy het darem ’n mooi trofee gewen.  Waarvoor 
was dit nou weer?  
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dankie sê vir julle aandeel om van 2010 se Ker-
kamp ‘n reuse sukses te maak.  Julle is spesiaal!! 
Dank ook aan God dat elke SAWA Luiperd veilig 
teruggereis het.  

Geseënde Kersfees aan elkeen van u, mag dank-
baarheid u harte vul in hierdie feesseisoen. 

 

Marietjie Stuart 

 

Johan & Hettie is nou amptelik deel van  
Senior Burgers 

Die fotobeeld van die oorhandiging van  
geskenke aan die inwoners van Huis Betsie 

Louw spreek vanself.    


