
                                                                                                             

Ons jeugkamp wat vanjaar vanaf 16 – 18 Januarie 2015 by Summerwood gehou is, was soos in die 
verlede ‘n heerlike en prettige kamp. Sommige van ons het sommer vir die hele week daar gekamp 
en soos altyd was die terrein pragtig en netjies. Oor die algemeen het ons heerlike  weer gehad – 
Sawanante is mos nie bang vir bietjie wind nie!   
 
Ons is veral trots op ons kinders wat self baie van die take gedoen het en op elkeen (jonk en oud) 
wat deelgeneem het aan die aktiwiteite. Ons was 43 karavane – waarvan 6 gaste was. Vrydagaand se 
boekevat is gedoen deur Zelvoné, Lize, Zianca (gas), Lee-Ann en Meagan. Hierna het die 
braaivleisvure hoog gebrand en almal het lekker gekuier.   
 
Saterdag se program is gewysig ten einde al die aktiwiteite te kon inpas. Ons “Fun Games” het 10 
uur begin en ons was aangenaam verras oor die hoeveelheid deelnemers en toeskouers. Uiteindelik 
was daar drie spanne wat mekaar die stryd aangesê het en hierdie keer is hulle spanwerk, fisiese 
krag, breinkrag, motivering en vindingreikheid getoets. Ons het alles gedoen, van roomys deur 
sykouse voer, wasgoedpennetjies aan gesigte vasknyp, lipstiffie geblinddoek aansmeer tot vasvrae-
kompetisies. Dit was Sieg’s Sexy Angels wat oortuigend gewen het met 425, tweede was dit 
Supermen met 340 en derde was Kampers met 325. Die lede van die wenspan was: Sieg, Vicky, 
Mario, Anja, Zelvoné, Anton Jnr, Doré, Lize, Zianca (gas), Meegan, Chené, Lee-Ann, Raynard, en 
Kayla. Baie dankie vir almal – dit was Vet Pret!!!  
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Hierna het sommige dames baie hard gewerk om vir ons 115 wafels te bak. Ons het heerlik gesmul 
en ook R1150 vir ons streek ingesamel. Baie dankie vir die goeie inisiatief, harde werk, skenkings en 
ondersteuning! 

   
 
Na die lekker wafels was dit tyd vir ons Swem Gala. In die Junior afdeling vir Seuns was daar 3 
spanne naamlik: Finding Nemo, Tiere en Walrusse. In die Junior Dogters afdeling was daar 4 spanne 
naamlik Barbie Girls, Go Girls, Sexy Girls en Power Puff Girls. Daar was ook 4 spanne wat 
deelgeneem het in die Senior afdeling naamlik: Supermen, Die Wenners, Monro Racing en Blou 
Stroom. Alhoewel hulle mekaar erg opdraend gegee het, was dit op die einde die jonges in die Blou 
Stroom wat die “oues” in Supermen geklop het. Baie geluk aan al die wenspanne en dankie aan al 
die deelnemers vir julle goeie sportmangees! Baie dankie ook aan die “Spesiale Gaste” wat gesorg 
het vir die nodige vermaak en veiligheid rondom die swembad! Onthou asb dat die trofees gegrafeer 
moet word en die wenspanne word dus versoek om asb die trofees aan Zelda terug te besorg vir 
hierdie doel.  
 
Saterdagaand is boekevat gehou en daarna die prysuitdeling. 

   
Boekevat is gehou deur JJ, JC, 
Divan, Bianca, Stephan, 
Mornanté en Ruan. 

Die Power Puff Girls wen 
vir ‘n tweede jaar die 
junior afdeling vir 
dogters. Die span bestaan 
uit Zelvoné, Lize, Anja en 
Bianca 

Die tiere wen die junior afdeling 
vir seuns en bestaan uit JJ, JC, 
Brendon en Ryan. 

 

   
Supermen bestaan uit 
Anton Snr, Bothma, Mario 
en Jannie. 

Blou Stroom bestaan uit Anri, Juan, 
Anton Jnr en Raynardt. 

 



Hierna het die kinders ‘n spesiale verjaarsdag-sokkie vir Bianca Kaltenbrunn in die klubhuis gehou en 

al die SAWA-kinders het lekker saam gedans.    

Ek wil graag die volgende mense bedank: Liana Labuschagne – inbetaling van fooie by Tannie Linda 

(voor die kamp) en inbetaling Vrydag, help met die neem van bestellings vir wafels. René Hall – 

inisiatief vir wafels as fondsinsameling en neem beheer oor die bak daarvan, maak al die beslae aan 

vir wafels, bak dit en help klubhuis skoonmaak, help met die Fun Games. Vicky Weitz – help en neem 

deel aan die Fun Games, help met die bak van die wafels en skoonmaak van klubhuis. Marohessa du 

Preez – help met die bak en bedien van die wafels en skoonmaak van die klubhuis. Tannie Jakkie – 

help met die bak van die wafels. Daar was verskeie mense wat gehelp het met die fun games en die 

swem gala – soos om beoordelaars te wees en om skeidsregters te wees – ek is bang ek laat iemand 

uit as ek nou begin name opnoem. Dieselfde geld ook vir die deelnemers. Daar was baie – oud en 

jonk. 

Die volgende donasies is ontvang: Rene Hall – alle bestanddele vir die wafels. Zelda Swanepoel – alle 
roomys (14 liter) vir die wafels, stroop vir wafels, alles wat nodig is vir fun games soos sykouse, 
lipstiffies, wasgoedpennetjies ens aankoop, geskenke (lekkergoed) vir al die deelnemers. Arno 
Engelbrecht – geskenke (4 braaitange) vir die wenners van die swem gala. 
 
Ek het Sondag se diens gelei en daarna is daar sommer baie spesiale plaatjies uitgedeel. Baie van ons 
het nog lekker saam gestap en gaan roomys eet voor die braaivleis vure vir oulaas aangesteek is.  
 

    

   Gerhard & 
Annemarie 

Momberg- 40 
streek 

 

    
Jan & Tanyia Hugo – 104 

streek 
Ettienne & Marohessa 

Du Preez- 10 streek 
Werner & Lizelle Visser 

– 50 streek 
Anton & Rozelle von 

Molendorff – 90 
streek/100 totaal 

 



  
  

Johan & Karen 
Rautenbach – 175 

streek 

Ben & Marie Weitz – 
190 streek 

Johan & Jakkie 
Barnardo – 270 streek 

Frans & Liana 
Labuschagne – 90 streek 

 

Baie dankie aan elkeen wat hierdie kamp bygewoon het en bygedra het daartoe om dit ‘n groot 

sukses te maak. Baie sterkte aan elkeen vir die nuwe jaar met al sy uitdagings! Maak die beste van 

elke geleentheid en onthou om al die probleme en bekommernisse uit jou kopkussing te skud, sodat 

dit vervang kan word deur pragtige sagte vere van Jesus se liefde!  

Groete 

Zelda Swanepoel 

 

   
 

  
 

 

 

    
    

 

                 
 

 


