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SAWA WILLOWS SAAMTREK: 15 -19 
FEBRUARIE 2012 
 

Sommige van die Senior en die minder Senior lede het die eer 
gehad om al van die 15de af te kamp, want dit was mos ‘n Senior 
saamtrek.  Die werkende lede het maar gewag tot die Vrydag voor 
hulle kom kamp het.  Almal was bly om mekaar weer te sien na 
amper 6 weke van geen kamp nie.  Wonder wat het die bestuur 
besiel om dit so uit te rek, seker maar weer die Onderwys 
Departement se skuld. 

Dankie aan die Steenkamps en Wait’s wat die Senior Burgers aan 
die gang gehou het.  Wat presies gebeer het by die “High Tea” en 
die Ontbyd weet ek nie.  Het die ontbyd in ‘n “High Tea” verander 
of die “High Tea” in ‘n Ontbyd of het die hele storie net in een 
groot geeet geeindig.  

  



Soos ons maar gewoont is hier in Port Elizabeth het die weer mooi 
saamgespeel.  Al die seisoene in een naweek.  Van reën 
Vrydagaand na koelerige Saterdag na warm Sondag en natuurlik 
die wind Sondagmiddag.  Maar het dit ons al ooit weerhou van 
lekker kamp.  ‘n Pragtige opkoms van 61 karavane en12 gaste.  
Selfs die “Pikkewyne” het ‘n paar “walrusse”(skuus oom’s) 
gebring as gaste, en kan hulle nou lekker kuier.  Wie sê ‘n mens 
kan nie in tente kamp in Port Elizabeth nie. 

  

  

  



Dankie aan Zelda Swanepoel en kie wat die kinders en 
verstandloses vir ‘n pretdraf/loop/ry gevat het Saterdag oggend.  
Almal het dit blykbaar baie geniet, selfs die wat moes terug ry.  
Daar was weereens die gebruiklike waatlemoenfees 
Saterdagmiddag wat by almal byval gevind het.  Dankie aan Elmar 
Steyn en Jacques Botha wat moes help sny aan die “klein” 
waatlemoentjies. 

Sondagoggend was Sondagskool en het Zelda Swanepoel en haar 
helpers weer flink gehelp met die klasgee.  Ek moet ook dankie sê 
aan ds. Rudy van Tonder van die Sherwoodgemeente wat so 
maklik op die ingewing van die oomblik vir ons ‘n pragtige 
boodskap gebring het.  Vat my omtrent ‘n maand om iets voor te 
berei en dan raak ek nog deurmekaar met die skrywers.  Ja, ons 
kla tog so maklik, en daar sit Paulus vir twee jaar in die tronk en 
hy skryf ‘n blydskapsbrief aan die gemeente. 

Dankie vir almal wat gehelp het met die op- en afslaan van die 
tent, Johan en Sandra Fourie vir die klank en noodhulp en Dina 
Claasen wat gehelp het met die inbetalings.  Ons sien mekaar 
weer op die volgende kamp te Kabeljous. 

Ons nuwe lede wat tydens die saamtrek aangesluit het, is: 

    
 
 
     Gerhard Bosch familie                    Louis Brophy familie 
  
 



Toekenings: 
 

    
 
 

20 Streek : Naas & Corne 
Terblanche 

20 Streek : Goofey & Elmarie 
Fouche 

 
 

          
 
10 Streek : Tertuis en Latella du 

Toit, Susan Smit (drie 
pikkewyne) 

60 Streek : Steven & Sandra 
Meyer 
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