
OOSKAAP:  WINTERTOER: 3 – 11 Julie 2010  
 
"Baie dankie vir 'n week van ontspanning in God se asemrowende skepping.  Volgende keer sal 
ons weet dat Morgansbaai só ver is en meer nagte op Hogsback slaap.   
 
Vyfster Wintoertoer 2010 *****" 
 
Stienie, Sakkie & Mari Grobler 
 
"Weereens 'n wonderlike toer met lag en plesier 
en 'n groot fees.  Dankie aan die fantastiese 
toergangers en 'n puik toerleier!" 
 
Jakkie, Christo & Andrea 
 
(Die Barnardo's & Groblers)  

"Dankie aan almal wat saam met ons hierdie toer 
meegemaak 
het. Sonder vriende kan 'n toer nie 'n genot wees 
nie. Dankie  
ook aan die toerleiers vir 'n wonderlike week." 
 Charmaine & Spikkels Barnard  

 
 
 
 
"Dit was 'n baie lekker toer saam met SAWA 
Ooskaap.  God se skeppping is  
darem pragtig. As ons kan, sal ons weer saam 
met julle wil toer.  Baie dankie    
almal vir jul vriendelikheid." 
Kobus & Brenda Bouwer (Streek Strelitzia)  
 

 
 
 
"Vreeslik baie dankie vir almal se samesyn.  Dit 
was 'n groot plesier om saam met julle klomp te 
toer.  Maak weer so!" 
 
Ben & Ann Barnard (Streek Strelitzia)  
 
 
 
 



 
 
"Baie lekker… sal definitief weer hierdie 
rigting moet kom soda tons hopelik sneeu 
kan sien!!" 
 
(Lizelle, Werner, Divan & Wihan  
Visser)  

 
 
"Baie lekker, het dit baie geniet met my SAWA familie". 
  (Cecile Meyer)  
 

 
 
"Dit was waarlik 'n ondervinding wat ons 
nie gou sal vergeet nie.  Baie, baie dankie 
dat ons dit saam met julle kon deel." 
 
Gato, Estelle,  
Nadia & Karla Ferreira  
 
 
 

 
 
Tjaart & Nelia Snyman (toerleiers)  
 
 
"Dank aan ons Hemelse Vader wat ons as 
SAWA familie bewaar het en vir die voorreg 
om alles te kan geniet.  Julle as toergangers 
van Wintertoer 2010, julle is sterre om alles 
aanvaar soos ons dit gekry het.  Hoera vir al 
ons SAWA vriende!!" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
   "Ons toer baie lekker, maar bly 1 dag 
langer & hoop om die beloofde sneeu te 
sien by Hogsback.  Die waterval was 
onvergeetlik mooi, die stappie soontoe en 
terug was onvergeetlik/moordend.  Sien uit 
na die volgende toer, waar ons wel sneeu 
sal  sien!  Lekker kamp."  
 Paul, Juanita, Nadia &  Munro Van Aardt  
 
 
 

 
Radio werk, radio werk nie, werk weer.  
Skulpmuseum pragtig, asook die natuur.  
Vertrek Hogsback toe, kom die verjaars- 
dae en by die Wimpy word hul besing. 
Die natuur bly maar 'n wonderwork, veral 
die watervalle asook die  
staproete wat ons gedoen het.  Weereens 
alles geniet saam met  
die span van SAWA. Dankie aan almal vir 
al jul liefde." 
Willie & Jackie Conradie  

      
 

 
 
"3 Hoera's vir die toerleier wat 
daarin geslaag het om 'n 
heerlike winter-toer te reëlt. 
Baie dankie aan almal wat 
bygedra het tot al die mooi 
herinneringe. Ons maak 
verseker volgende jaar weer 
so!" 
 
Eddie, Tania, Armin Deyzel  
& Jacques Human  
 


