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Naweek nuus... 
Die naweek het sommer afgeskop met slegte nuus oor Anton & Dina se karavaan 
wat vroeg Vrydagoggend afgeskryf is op pad Willows toe. Ons harte is net so seer 

soos julle sin en mag die nuwe karavaan wat julle nou soek ook wonderlike 
herinneringe hê soos die vorige een. 

 
Deur die loop van die dag het die een na die ander karavaan gearriveer en vinnig 

het die kamp voller geword.  Windguru het sterk wind en reën voorspel, maar dit 
het nie ons Sawanante afgeskrik nie. 

 
Inbetaling het alreeds 5 uur begin by Johan van Vuuren se karavaan en die 

samesyn van vriende was jolig.  ‘n Ongelooflike groep van 47 karavane vir die 
naweek.  Ek het Vadersdagloodjies verkoop en almal het vinnig tou gestaan om 

hulle spesiale nommers te kon kry. 

 
Teen half ses het die donker wolke ons ingehaal en druppels het geval.  Boekevat 

moes uitgestel word na Saterdagoggend wees nie gure weer.  Almal het by hulle 
karavane gekuier en toe kom die wind op.  Windguru was toe tog reg “after all”.  

Die nag was lank, want ek kon nie ‘n oog toemaak met daai lelike wind wat 75km/h 
gewaai het nie.   

 
Saterdagoggend het die dames vroeg tougestaan by die badkamers om lekker warm 

water te kry.  Teen 8 uur het die reën verdwyn en die sonnetjie begin skyn. 
 

Die karavaanpark was sommer stil, want van die mense het nog nie ontwaak nie of 
sommer besluit om onder die duvet en in die bed te bly. 

 

Tienuur het die kinders Vadersdagkaartjies gemaak en die aktiwiteit terdeë geniet. 



Die middag het Jan & Tanyia, oom Richard, tannie Poppie en Jakkie kom inval vir 

pannekoek en sherrie by ons karavaan. 

 
‘n Paar nominasievorms is by Jakkie afgehaal vir die kies van die nuwe bestuur deur 

die loop van die naweek. 
 

Aai, die windjie wou maar net nie sy lê kry nie. 
 

Benji en Dylan het hulle rondtes gedoen by almal se karavane om die 

Vadersdagloodjies te verkoop aan die wat uitgemis het Vrydagaand toe die reën ons 
onkant gevang het. Sjoe, ‘n hele 121 loodjies was verkoop gewees. 

 

 
 

Teen 17:30 het rugbyaanhangers by Theo Pozyn se karavaan bymekaar gekom.  
Die vuurtjies was aangesteek en die kinders kon bal speel in die straat. 

By Johan en Wanda se karavaan het dit lekker jollig gegaan met ‘n spitbraai en die 
dames wat “Jenga” gespeel het. 

 

 
 



Skaars donker, toe val ‘n verlore paar druppels weer, maar dit het niemand afgesit 

om hul vleisies te braai en lekker saam te kuier nie.  Die senior burgers was rustig 

soos altyd. 
 

Sondagoggend se sonsopkoms was ongelooflik mooi.  Nie ‘n wolkie in die hemel nie.  
Wat ‘n pragtige Vadersdag vir al die pappas.  Almal het stadig ontwaak en die 

drawwers kon ook darem hul draffie inkry.  Die sonnetjie op ons wange was tog te 
heerlik en het ons lyfies weer lekker warm gemaak. 

 

Gerhard Momberg het 10 uur vir ons die diens waar geneem met ‘n pragtige 
boodskap.  Die vaders is almal bederf met ‘n pakkie sjokolade balletjies gevolg deur 

die trekking van die loodjies.  
 

        
 

Tannie Lucy was gevra om te help en toe word nommer 13 getrek. 
Raai wie se nommer??? 

Niemand anders as Gerhard Momberg. 
“Baie geluk met jou Vadersdagpresent, Gerhard.” 

 

 
 

 

 



Jakkie het plaatjies uitgedeel aan verskillende sawanante. 

 

Oom Reitz en tannie Lucy is Oos-Kaap se oudste Sawanante... 
 

 
 

Almal het na die samesyn weer teruggekeer na hul karavane.  Families met  

kleinkinders het vir oupas en oumas kom kuier.  Vuurtjies was aangesteek en almal 
het tog te lekker in die sonnetjie gesit en kuier.  Dis mos hoe ons Sawanante kamp!  

 
Hoe bevooreg is die wat almal nog hul vaders het om hul te bederf op so ‘n spesiale 

dag. 
 

Groete 

Yvette Erasmus 
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