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Badplaas 
20—22 Maart 2015 
 
Daar gebeur dit toe weer. Vrydag 20 Maart trek vyf 
Streke van Gebied Oos-Transvaal saam by Badplaas om 
elkeen sy eie streek saamtrek te hou. Wat ’n voorreg was 
dit nie om weer saam met die ander mede Sawanante 
(Luiperds (agt), Olifante (agt), Panorama (een), Suidoos 
(twee) en Oosvaal (twee)) te kuier nie. 18:30 word daar 
gesamentlik boeke gevat met die Luiperds wat voort ge-
gaan het met die reëlings. Na boekevat is daar lekker 
gekuier en gesmul aan boerwors rolle (elkeen het vir 
homself gesorg) voordat daar ingekruip is. 

 
Saterdagoggend 09:00 het  Hennie Cilliers van Olifante 
voort gegaan met die boekevat reëlings waarna daar lek-
ker ontbyt gemaak is voordat elkeen sy eie ding in en om 
die swembaddens gedoen het en onder die koelte bome 
ontspan het. 16:00 is daar lekker speletjies met die 
kinders gedoen en glo my dit was groot pret om die 
kinders se mededinging te kon aanskou. Die ouers het 
natuurlik ewe hard aangemoedig. Soos in die skool is 
daar ordentlik en netjies in rye gestaan terwyl elkeen 
gewag het vir sy speelbeurt. Groot was die verbasing toe 
die kindertjies sien maar die beloning vir al die sports is 
slegs ’n paaseier werd. Bly maar lekker om so saam te 
kuier!!!! 

 
Saterdagaand 18:00 is die vure aangesteek en daar was 
baie lekker tot laat om die kampvure gekuier. Wys jou 
maar net weer, maak nie saak wie die streek is nie, Sawa 
is Sawa en daar word nie net in streeksverband saam 
gekuier nie maar sommer oral oor. 

 
Sondagoggend 09:00 het die Sawanante weer die kerk 
op die oord lekker vol gesit, en tot die predikant moes 
eenvoudig vra wie en wat ons is. Daar is toe vinnig ver-
duidelik dat ons almal Sawa lede is maar verskillende 
streke verteenwoordig wat saamtrek en toe weet die 
predikant gelukkig wie en wat Sawa is, aangesien hy ook 
eenmaal lank gelede aan Sawa behoort het.. 

 
Na die erediens is daar afsluiting gehou, onderskeidelik 
deur die Luiperds en Olifante met die ander streke wat by 
een van die twee streke ingeval het a.g.v getalle. Na 
afsluiting is daar weer lekker “gepik en proe” onder die 
bome en glo my, die tafels het weereens gekreun onder 
die kos wat voorgesit is. (elke vrou met haar eie dis). Ons 
was ook gelukkig om ons Nasionale voog (Vossie) by ons 
te kon hê.  

 
Aan almal wat saam gekamp het sê ek net weer baie 
dankie vir julle betrokkenheid en samesyn. Dit was voor-
waar ’n lekker kamp, julle mag maar weer volgende keer 
saam kom aangesien dit help om die kostes te kon 
beperk aangesien ons, ons 15 staanplekke kon beman – 
ook ’n lekker groot voordeel!!!! 

 
Tot ‘n volgende keer! 

 
Kamp Groete 
Ian en Maryke Storm 
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Lian Storm sluit Vrydagaand se 
boekevat af 

Saterdagoggend se boekevat 
samekoms 

Die verskillende streke se baniere 
 

Ons mooi natuur 
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Sawanante ken van lekker kos 
maak 

Hier word die kinders besig 
gehou met speletjies. 

Die lekkerste deel van die naweek 
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Ons pik en proe afsluiting 

Ons gaste Niel en Ilze Ferguson 

Francois en Rina Storm ontvang hulle 
110 streek saamtrek plaatjie 

Die Welpies ontvang elkeen 
hulle varkie vir die naweek 

Ons groot trofee ontvangers 

Ons Sawanante in Badplaas kerk 


