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SAWA OOS-RAND 

Mutango: 20 – 22 Mei 2011  

Mopani Lodge 

Die kamp was geskeduleer om te Mutango plaas te vind. Omdat die groep 
wat gekamp het, so klein was, en omdat daar gevoel was dat die kostes by 
Motango so hoog was, is daar toe op die laaste besluit om die kamp te 
verskuif na Mopanie Lodge – ‘n oord wat nader geleë is, en wat baie meer 

waarde vir geld is.  Oos-Rand was nou al baie gelukkig om 2 nuwe kampe te ontdek wat die moeite werd is 
om te besoek, in die plek van die kampe wat ons geskuif het.  Hierdie een is ‘n regte Bosveld juweel! 
 

Die ander kamp wat ons van gehou het, was natuurlik die een waar ons in Januarie gekamp het – 
Sionsbergh. 
 
Vrydag: 
Almal is heel beindruk met die kampplek, veral omdat die Bosveld gevoel mens so omvou tussen al die 
Vaalboom en Sering bome – heerlik! 
Soos wat dit nou maar gaan in die Bosveld winters, raak dit lekker koud 
as die sonnetjie sy koppie agter die horison in die weste laat sak, maar 
Martin het seker gemaak dat ons gerat is vir die koue, met sy boma. Ek 
wonder nogal wat die meeste beindruk het; Martin se boma, of die 
bosveld?  
Retha en Martin het ons Vrydagaand trakteer met heerlike sop en 
vetkoek, en ons kon net nie genoeg kry daarvan nie – gelukkig het 
Retha dit geweet, en sy’t gesorg dat daar meer as genoeg was vir almal.  
 
Saterdag: 
Heerlike verfrissende Saterdag oggend in die Bosveld, net voordat die winter in volle glorie sy 
teenwoordigheid aankondig. Soos wat die gebruik by Oos-Rand nou maar is, het ons weer ‘n gesamentlike 
ontbyt gehad om ons energie te gee vir die dag. 
 
Die res van die dag het elkeen maar sy eie ding gedoen, deur bietjie in die bosveld te gaan stap, en om die 
kamp bietjie uit te kyk. Die oord het fasiliteite soos grasdak lapa’s, konferensie sale, ‘n kapel, boma’s, ‘n 
putt-putt baan, swembaddens, ‘n klouter-muur, en ‘n hindernisbaan. Sommige van ons het ons sommer 
weer jonk gehou deur van die hindernisse aan te durf, met gemengde 
suksesse natuurlik. 

 
Saterdae is maar stil by die oord – enige iets wat 
geskeduleer word vir ‘n Saterdag moet liefs al die 
Vrydag gereël word, want dis ‘n Sewendedag 
Adventiste kampterrein, en niemand is op ‘n 
Saterdag beskikbaar om te help nie; so kry maar die 
vorige dag reeds die putt-putt setstokke en balletjies, 
anders gaan jy dit eers die Sondag kan kry. 
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Saterdagaand het Martin vir ons ‘n potjie gemaak, en was dit nie lekker nie! Almal het die potjie terdeë 
geniet, Martin is maar een wat kan! 

 
Soos julle kan sien, staan Martin se boma of skoorsteen ook nie ver van ons af 
nie. Ek dink ons kan almal saamstem dat Martin, met sy potjie en sy boma, en 
Retha, met die sop en Sondag se koek, gesorg het dat hierdie kamp een van ons 
aangename naweek kampe sou word. Dankie julle twee; dit word opreg 
waardeer! 
 

 
Sondag: 

 
Ons is die oggend lekker bederf met ‘n 
pragtige sonsopkoms in die bosveld, seker 
om dit lekker in te vryf dat hierdie voorregte 
nie elke dag vir ons beskore is nie. 
 
 

 
Sondae by Oos-Rand SAWA is erediens tyd, en 
hierdie was geen uitsondering nie. Jan het dominee 
gespeel, en weer een boodskap gelewer wat tot 
elkeen gespreek het. 
 
 
 

 
Die res van die oggend is gewy aan ‘n baie lekker brunch waaraan almal saam meegemaak het, voordat die 
oppak in alle erns begin het vir die terugtog huis toe. 
 
 
 
** Lukas Maree: “My kiekies is bewyse, my lewensinventaris, ‘n prentjiekommentaar van my bestaan...” ** 


