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SAWA OOS-RAND 

Sionsbergh - Januarie 2011  

Prentjiekommentaar 

 
Die eerste kamp van 2011 het sommer dadelik vir ons nuwe uitdagings 
gestel. Die kamp was geskeduleer om by die Willem Prinsloo Landbou- 
museum te wees, maar slegs ‘n week voordat ons daar sou kamp, is ons  

   laat weet dat hulle ons nie meer gaan akkommodeer nie.  
   Inderhaas is daar na ander kampterreine gesoek, en ons was aangenaam 
   verras met die alternatiewe kampplek wat ons gekry het – Sionsbergh! 

 
Vrydag: 
Sionsbergh was gelukkig baie naby aan ons omgewing gewees, en omtrent almal het die Vrydag-middag 
deurgery om te kom kamp opslaan – op die dikste groen gras tapyt wat ons in ‘n lang ruk gesien het.  

 
Die Viljoens het ons Vrydag-aand trakteer 

met heerlike hamburgers en “slaptjips”, wat 
ons terdeë geniet het. 

 
Daarna is heerlik saam gekuier  

om ‘n vuurtjie tot laat... 

 
Saterdag: 
Die dag is begin met ‘n gesamentlike ontbyt, voordat die 
kampkommandante vir die naweek, Martin & Retha, die skoolklok vir ons 
gelui het. 
 
Mnr Sommekoppen het ons gedril met die algebra...  
Mev Rottenmeier moes ons weer leer spel...  
en die Skoolhoof, mnr van Vollenhoven, moes seker maak dat die handwerk onnies, mev Stiklappie & mnr 
Gomhout, ons kreatiwiteit toets met ‘n handwerk opdrag.  
Dit was voorwaar een skooldag wat ons elkeen terdeë geniet het, en wat vir baie skaterlag en “sports” 
gesorg het. Martin & Retha – dit was welgedaan! 
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Die junior kampkommandant, Bianca, het haar so goed van haar taak gekwyt om die jongklomp te 
vermaak, dat die grootmense self toe die klok vir pouse lui, gaan saamspeel het. Goed gedoen Bianca! 
  
 
 
 
 
 
 

Saterdagaand het ons Jannie en Celia se verjaarsdag gevier - 
terwyl Martin & Paul saam met hulle gades reggestaan het  
met die voorbereiding van die kos. 
 
Sondag: 
Soos wat die gebruik is, is daar Sondag toe weer kerk 
gehou, en om die tema van die naweek aan te vul, is dit 
in die vorm van ‘n kinderkerk diens gedoen. 
Marlene het deur middel van ‘n mooi eenvoudige storie 
‘n treffende boodskap oorgedra waar die kinders die 
boodskap op hulle vlak kon verstaan en inneem. 
Dankie ook vir jou insette, Marlene! 

 
Na die erediens is daar vir oulaas saam 
ge-eët en gekuier in die saal wat tot ons 
beskikking gestel was vir die naweek. 
 
Die eienaars van Sionsbergh het ook uit hulle pad gegaan 
om dit vir ons so aangenaam moontlik te maak – hulle het 
selfs die kinders die Saterdag-middag met die quads 

rondgery – en dit was beslis ‘n hoogtepunt van hulle naweek gewees. 
 
Wat ‘n lekker naweek was dit nie!  
Nie net was die nuwe kampterrein baie lekker nie, maar ons het ook goeie ou SAWA vriende gehad wat 
weer kom oë wys het. Dit was lekker om weer saam met hulle te kuier, en ons hoop om hulle sommer baie 
meer te sien met toekomstige kampe. 
  
  

 
 
 
 
 

      John & Anna           Faan & Suzette            Hansie & Celia 

 

 
Ons het ook ‘n SAWA Oos-Rand maatjie gekry! Retha & Harmen, baie welkom 
by ons, hoop julle vind julle kamp tuiste hier by ons! 
 
 
 
 

** Lukas Maree: “My kiekies is bewyse, my lewensinventaris, ‘n prentjiekommentaar van my bestaan...” ** 


