
                                                                                                             

 

Eerstens wil ek net aan God al die eer gee vir ‘n heerlike naweek. Meeste van die seniors het al van 

die Donderdag af in die reënerige weer begin te kamp. Daar was elf van ons en twaalf seniors in 

opleiding (wat nog nie daar was nie). Ons was geëer om die teenwoordigheid van Cecile Meyer te hê 

na ‘n lang afwesigheid. Donderdagmiddag het ons lekker tee gehad en die aand na boekevat wat 

deur my behartig is was dit die heerlike aandete wat uit Chinese kos bestaan het. Ons was so 21 in 

totaal. Dankie aan Wouter  en Frans vir die voorbereiding  van die bestandele asook vir hulle hulp 

met die kook daarvan. Wouter het vir ons die tafelgebed gedoen en ons het so lekker geëet dat daar 

byna niks oorgebly het nie. Die aand was nogal iets anders, maar definitief baie lekker. 

 

   
 

Die Vrydag oggend is al die seniors deur Sawa uitgenooi vir ontbyt by Hunters Retreat hotel wat 

heerlik was. Liana het aan die senior burgers wat gereeld die kampe bywoon ‘n  

SAWA 2015 almanak geskenk. 
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Na die heerlike ontbyt het almal ‘n rustige middag geniet. Dit was ‘n heerlike warm dag.  Die ander 

kampeeders het stadig maar seker begin om in te kom. Inbetaling is gedoen en daarna het Karen 

Rautenbach en Lee-ann Bothma vir ons boekevat gedoen. Daar is ook looitjies verkoop vir ‘n pragtige 

vrugtekoek wat deur Judy Botha geskenk is. Daarna het almal heerlik saamgekuier rondom die 

braaivleisvure. 

 

Saterdagoggend het al die voorbereidings vir die kersdiens van die middag begin. Die kersboom is 

opgeslaan en geskenke is uitgepak. Ons moes bietjie improviseer met die kersboom aangesien Zeldri 

vergeet het om die pote saam te stuur. Gelukkig is kampers mos praktiese mense. Marietjie het 

gesorg vir vermaak vir jonk en oud. Daar is waterbabbas gemaak, ‘n lekkergoed pakkie asook ‘n 

versiering vir die kersboom. Sommige van ons het lanterntjies ook gemaak.  

 

   
 

   

   



Saterdagmiddag het Ischké vir ons die kersdiens gedoen waarna kersvader die kinders se hartjies 

kom bly maak het met sy geskenke. Meeste van die kinders was verheug om kersvader te sien en 

dan was daar van die kleiner kindertjies wat minder verheug was om hom te sien. Ons wil dankie 

sê aan Neil Wait wat ons kersvader was. Daar is ook geskenkies aan die senior burgers uitgedeel en 

ons wil net dankie sê aan Elmar en Elsabe Steyn wat dit vir hulle geskenk het. Alida en Ischke het ook 

kersfees klappers en lekkergoed pakkies vir die kinders gemaak. 

 

   
 

Saterdagaand is daar weer heerlik saamgekuier. Die wind het ons amper weggewaai en dit het 

laataand begin te reën.  

 

Sondagoggend het Jakkie vir ons die kerkdiens behartig. Daarna het ons lekker eetgoedjies saam met 

koffie of tee geniet. Die lootjie vir die vrugtekoek is getrek en Ek was die gelukkige wenner. Die 

volgende toekennings is ook uitgedeel: Markus en Riana Pottas het 50 streek kampe en Wouter en 

Alna Steenkamp het 150 algemeen.  

   

 

 

 

Die saal is opgeruim en almal het maar stadig begin om op te pak.  Namens die seniors wil ons net 

dankie sê aan die bestuur wat dit gereël het. Ons sê ook baie dankie aan almal wat dit ‘n mooi 

naweek vir  ons gemaak het. 

Geseënde kersfees aan almal en n voorspoedige nuwe jaar. 

 

Groete  Andy Wait 

 

Die SAWA familie is altyd bo! 

Wouter en Alna Steenkamp –  

 150 algemene kampe 

Markus en Riana Pottas – 
50 streekkampe 


