
VAN STADENS

Die heel gelukkiges se naweek begin al van Woensdag af.  Teen 

Vrydag sluit die ander aan en toe kry die kamp sommer lewe.  Elke 

woonwa of tent kry ‘n staanplekkie.  Daar is 44 gesinne waarvan 10 

gaste is.  Die aand hou Mario en Vicky Weitz vir ons die Boekevat.  Die 

Inbetaling word afgehandel en daarna brand die vure en die woorde 

vloei soos almal gesels.  Ons begin met die bak van die vetkoeke, 

want ons gaan bietjie kerrie vetkoeke verkoop.  Vele hande, ligte 

werk is beslis iets wat werk by SAWA. Gou gou is die braaipanne vol 

deeg en die vetkoeke sing in die olie.  En toe raak die kamp stil.  Almal 

geniet die branders en die rustigheid. 

Saterdagoggend breek aan en die branders maak ons met n glimlag 

wakker.  Sommiges stap, ander sit en ander swoeg.  Die kerrie 

maalvleis begin kook en spoedig kan almal heerlik smul aan die 

vetkoeke.  Verder was dit nou sommer net ‘n lekker rustige naweek. 

 So hier en daar kom ‘n vissie uit en die kinders geniet die duine en 

die lagoon. Die duine word afgegly en natuurlik moet sommige 

seniors ook sand eet.  Die aand hou Paul en Lindie Stander vir ons die 

Boekevat en daarna brand die vure weer hoog.  Skielik seën die 

Vader ons met ‘n buitjie reën en dit is soos manna uit die hemel. 

Die Van Stadens kamp het plaasgevind vanaf 17 tot 21 Maart 2017.
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Sondag is bewolk, maar glad nie sleg nie.  Stadig word almal wakker 

en later hou ons kerk.  Ons luister bietjie na God se reëls en SAWA se 

reëls.  ‘n Mens vergeet so maklik waarom ons by SAWA aangesluit 

het en wat van ons verwag word om te doen.  Ons glo die Boekevat 

en Eredienste sal in die vervolg nie so afgeskeep word nie.  Ook 

ander “beloftes” sal nagekom word.   Die aansporingsplaatjies word 

uitgedeel.  Daarna kuier almal weer lekker rustig saam.  Sommiges 

pak op en moet maar huiswaarts keer.  Ander maak dit ‘n lang 

naweek en bly aan tot Maandag of selfs Dinsdag.

Maandag geniet die laaste kampers die dag af en Tobie en Judy

Botha hou die Boekevat.  En Dinsdag moet hulle ook oppak. 

Groot dankie aan ons Hemelse Vader vir al Sy genade en die voorreg 

wat ons het om in Sy skepping te kan gaan kamp.  Baie dankie aan 

elke gesin wat gehelp het met Boekevat en die Inbetaling.  Dankie 

aan elkeen wat ‘n skenking gemaak het vir die kerrie vetkoeke en 

natuurlik aan my helpers.  Ai, julle is werklik staatmakers.  Ons maak 

ander dag weer so. 

Jakkie 
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VAN STADENS PLAATJIES

Johan & Karen Rautenbach 200 Algemeen Elria Stanford 100 Streek 


