
Ooskaap:  Mangoldspool (16 -20 Junie 2010)  
 

Bafana Bafana, 
 
Wel, met die sokkergees wat so hoog loop en al die besoekers van elders het die weer ook besluit 
om ons besoekers tuis te laat voel.  Sneeu en vreeslike koue.  Dit het gelukkig nie die “mal” 
kampers van SAWA gestuit nie.  Woensdag was daar al 8 karavane wat die koue aangedurf het.  
Teen Vrydagaand was ons 'n gesonde 26 karavane wat heerlik saam gekuier het. 
 
Afgesien van Woensdag het ons toe heerlike weer gehad.  Heelike sonnige dae met baie min 
wind  – julle weet vir Port Elizabeth is dit nogal iets om te waardeer. 
 
Kinders het heeldag vis gevang en op die rotse gekuier en geklouter.  Van ons jong manne het 
darem ook vir die pa’s gewys daar is nog vis in die see.  Dankie Danillo, daai tigertjie was 
heerlik. 
 
Mense dink ons is heeltemal mal, maar wintermaande se kampe is net SO lekker.  Ons slaap laat 
en kuier lekker om die vuur. 
 
Vrydagaand is ons lekker bederf met sop en broodjies.  Heerlik saamgekuier en geëet.  Ai, maar 
ons weet darem van lekker eet.  Dankie Brenda, Liana en Poppie wat my gehelp het om die sop 
gaar te maak.  Sawa leer 'n mens om baie dinge te doen. 

 
Jakkie Wait word  
 bedien met sop,  
sowel as die Buchner's 

  & die Vissers 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Die walvisse het ook 'n draai kom maak en ons kon ons lekker verlustig aan hierdie reuse van die 
water.  Saterdag het groepies rugby gekyk en 'n paar serpe is begin brei en 'n paar 
hangeroortreksels is klaargemaak – sekere mense moet altyd besig bly. 
 



Sondag was Vadersdag en toe het 4 van ons SAWA kinders 'n kerkdiens gehou.  Melissa, Ernert, 
Elrika en Marcel.  Dankie julle ons is baie trots op ons SAWA kinders. 
 
Einde van 'n heerlike naweek. 
Volgende maand maak ons weer so.. 
 
Elrika, Marcel, Ernest & Melissa hou 'n  
Kerkdiens  
 
O ja, ek het so 'n paar foutjies met die program 
gemaak en moes DUUR daarvoor betaal deur 
nog 'n turkvyplaatjie te betaal. ☺  (Ons het 
gekamp van die 16 af en nie vanaf die 06de 
nie) 
 
Karen Rautenbach 

 
 
 
Karen, Melissa & Johan met haar "oeps" 
plaatjie  


