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Met baie voorbereiding en beplanning vooraf, het die naweek 
uiteindelik aangebreek. 
  
Vrydag middag het ons by die kamp aangekom, met ‘n vrag goed 
wat nogals na die “Groot Trek” gelyk het.  Vinning was alles 
opgeslaan en die naweek reg om te begin! 
  
Johan van Vuuren doen vir ons boekevat die Vrydag aand, en 
mens kan sien dat almal baie uitsien na die naweek.  Vrydag aand 
was almal besig met hulle eie nes skrop en vure het hoog 
gebrand!  Saterdag oggend is almal vroeg aan die skarrel.  Die 
saal moet opgemaak word, en die tafels reggekry word vir die 
kinders se engeltjie versierings die middag.  Intussen is die 
manne, Johan Rautenbach, Tjaart Snyman en Anton Claasen 
besig om die voorbereiding te doen vir die potte vir die aand.  
Almal kry hulp by van die kampers om te help groente skul en vure 
te maak. 
 

 
 
En daar word kos gemaak vir ongeveer 250 honger sawanante – 
Tjaard Snyman – die man wat weet hoe om potjiekos te maak! 



 
 
En daar is genoeg vir almal – rys, potjiekos en verskeidenheid van 
brood, wat kan meer gevra word vir ‘n feeslike ete. 
 
Saterdag middag versier die kinders (groot en klein) engeltjies.  
Almal lyk te pragtig en word in die saal opgehang.  Die kersbome 
is versier met die vorige jare se versierings en die geskenke word 
deur Kersvader se helpers nader gebring vir die aand se 
verigtinge.  Na die versierings, word die saal skoon gemaak, en 
ons begin voorberei vir die Kers Opvoering.  Zelda Swanepoel is 
baie besig met die kinders om alles in plek te kry.  Op ‘n stadium 
moes ons ‘n wag by die saal se deur sit, om al die nuuskurige 
agies uit te hou!  (Dankie vir die flukse wag!).  Buite is die potte 
sterk aan die kook.  Sawa Oos Kaap is immers 35jaar oud, en ons 
moet dit behoorlik gedenk! 
 

 
 

 



  
 

  
 
Die middag 5uur kom al die konsert deelnemers weer bymekaar 
vir die “Kleed repetisie” – almal baie opgewonde!  6uur kom al die 
mense in.  Nou is dit tyd om konsert te hou.  Zelda Swanepoel lees 
die storie voor, en die kinders doen die opvoering.  Alles verloop 
goed.  Nou gaan ons kers liedjies sing met kerse – “carols by 
candle light”  -  Daar is ‘n gogga in die komper, en amper will die 
liedjies nie speel nie!  Gelukkig kry ons dit aan die gang, en almal 
sing lekker saam.  Kers Vader kom toe ook net betyds daar aan!  
Jong, was die geskenke uitdeel pret!  Al die gesiggies het gestraal 
– dit is darm lekker om Kersfees so vroeg te begin.  Geskenke 
word aan groot en klein uitgedeel (ek dink amper die groot mense 
was meer opgewonde as die kinders!).  Alida gee dan ook vir die 
Snr burgers ‘n lekker bakkie koekies (tuis gebak nogal).  Ons 
verdaag almal om alles gereed te kry vir die groot fees!. 
 
 



  
 

  
 

 
 

 



 

 
 

  
 
 
Die saal is baie besig, en almal kry vir hulle ‘n plekkie om te sit.  
Die potte word ingebring, en almal eet en kuier te lekker.   Wat ‘n 
wonderlike manier om ‘n dag af te sluit saam met vriende!  Die 
weer is wonderlik en party ouens kuier nog lekker by die karavane 
na die groot eet.  Ongeveer 12uur die aand, toe wys PE se wind 
gou vir ons dat hy ook daar is.  Almal skarrel rond om tente vas te 
maak.  Van die gaste se tente waai so, dat hulle 2uur die oggend 
opslaan en huis toe gaan.  Ai tog, gelukkig is Sawanante nie mooi 
weers kampers nie, want meeste van ons oorleef en staan nog 
Sondag Oggend. 
 



 
 

 
 

 
 

  
 
 



 
 
Sondag oggend het ons ‘n diens.  Ons gesels oor die boodskap 
van Kersfees en die betekenis van die Onse Vader.  Daarna drink 
ons koffie en eet koek – Wat is ‘n verjaarsdag dan nou sonder 
koek! 
 

 
 

 

 
 

En Blapsie hou ook verjaarsdag! 
 

Daar word vinnig geskarrel om die saal weer skoon te maak.  
Daarna gaan almal hulle eie rigtings.  Party braai nog vir oulaas 
en ander kies koers huis toe.  Nog ‘n wonderlike naweek saam 
met SAWA Oos-Kaap is verby!  Ons kan nie wag vir die volgende 
kamp nie! 
  
Baie dankie aan almal wat die naweek gehelp het! 
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