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Oos-Kaap 
 
 

Gamtoos Ferry Junie 2014 
Hierdie naweek was vol uitdagings, water en krag probleme het die hele naweek die SAWANANTE se geduld    
behoorlik getoets. Kort, kort sien jy iemand na die ablusieblokke loop met sy eie kannetjie water om darem skoon te 
maak agter hom. Dankie, vir julle samewerking in die verband ons weet mos darem ons kan op julle staatmaak. 

Blykbaar word daar elke Juniemaand kanaal skoongemaak en dit is vanwaar die waterprobleem van die naweek 
ons so getref het. SAWA Oos-Kaap se bestuur het reeds vooraf besluit dat ons die Gamtoos kamp sal terugskuif na 
Mei maand soos dit voorheen was, dit sal dan die probleem met die water oplos. Die Kragprobleme was dan ook 
buite die beheer van die oord eienaar aangesien daar probleme by die Substasie in Port Elizabeth was wat dan 
groot dele van die Stad asook die Gamtoos— Patensie area sonder krag gelaat het. 

 

Die Bessinger’s was reeds Woensdag by die Ferry gereed vir die naweek, daar het nog sewe woonwaens Donder-
dag by hulle aangesluit en hulle kon eerlike ontbyt en tee geniet. Vrydag het die wat nog moes werk stuk, stuk by 
hulle aangesluit. Saterdagoggend het nog 2 woonwaens bygekom. Ons kon toe n volle 38 gesinne lekker saam 
kamp vir die res van die naweek.  

 

           Vervolg/............ 

 

Voorwaar n pragtige kampterrein met lowergroen grasperke. 

Hierdie manne wag vir die grote maar die visse hier laat hulle nie so maklik vang nie. 
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.........../Vervolg 
 
Saterdagoggend het die visvangkompetisie reeds agtuur begin, die vangste was nie veel nie maar eerste het 
Gerhard Moggee n “Mullet” kom in meet wat so 35 cm lank was. Hierdie was vir ’n geruime tyd die vangs van die 
dag. Daarna het Martin Botha en ons gas van die naweek Arno Munro ook elkeen ‘n baber kom in meet, onderskei-
delik 37 cm en 33 cm. Martin het toe die dag met die louere weggestap en die visstok en katrol saam met die trofee 
ontvang, baie geluk aan hom.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondag het ons die Erediens by die Loerie NG gemeente bygewoon en ook het elke Pappa daar n pakkie met 
dadel bolletjies ontvang. Die weer het ons toe vir die res van die dag behoorlik laat les opsê. Dit het soms gereën 
en die wind het behoorlik amok gemaak. Maar weereens het dit nie die SAWANANTE afgesit nie en is daar steeds 
lekker gebraai en pot gemaak.  

Maandag het sommige maar gou opgepak om darem by die huis te kom om ‘n lekker stort te kon geniet. Die res 
het nog lekker gebraai en eers heelwat later opgepak en huiswaarts gekeer. 

Baie dankie aan almal van julle wat die kamp meegemaak het, die reëlings het glad verloop en daar was geen 
voorvalle nie. 

 

Groete  

          Jan HugoJan HugoJan HugoJan Hugo 

 
 

Martin ontvang die trofee vir die 
wen vis. 

Leonora ontvang Gerhard se prys 
hy was al weer by die water. 

Arno een van die gaste ontvang dan ook 
sy prys  

Tanyia kry koud en lees maar boek My kinders kom kuier vir Vadersdag Andries se Potjie 


