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SAWA OOS-RAND 

Mopanie Lodge:  

16 - 18 September 2011  

Die kampdatum was geskuif omdat ons by die NG gemeente Boksburg-Suid 
se gemeentekamp wou aanhaak en saam met hulle kamp.  
Ongelukkig het dinge toe nie so uitgewerk nie, en die kerk het ‘n week voor 
die kampnaweek hulle kamp gekanselleer en hulle het ons laat weet dat 

hulle nie meer hierdie naweek saam met ons kon geniet nie. Hoe dit ook al sy, die persone wat die kamp 
bygewoon het, het dit terdeë geniet en heerlik saamgekuier. 
 
Vrydag: 
Almal kom Vrydagmiddag stuk-stuk aan by Mopani 
Lodge.  
Dit was duidelik dat almal weer lus was vir ‘n lekker 
kamp, om die laaste paar maande se koue kamp 
ervarings af te skud, en die heerlike somerweer weer 
geniet.  
Die naweek word behoorlik afgeskop met ‘n 
gesamentlike braai, en almal het behoorlik ingelê.   
 
Saterdag: 
Vroeg-oggend word trotseer met ‘n beker boeretroos en beskuit, 
voordat die oggend take aangepak word. Later die oggend word ‘n 
gesamentlike ontbyt gemaak, waar almal weer saam eet en kuier. 
Die program vir die dag sluit ‘n putt-putt kompetisie in, en alhoewel 
daar nie amptelik telling gehou word nie, blyk dit tog dat oom Dawie            
die dag “op die ball” is, en bietjie vir almal wys dat ervaring nie sommer 
geklop kan word nie.  
 

Die res van die dag word geswem, verjaarsdag verversings word genuttig, en John Smith se bokke word 
behoorlik ondersteun in ons Springboktruie met hulle Wêreldbeker aanslag.  
 
Met laaste lig swem die kinders nog steeds voordat daar boeke gevat 
word, voordat ons weereens saam gekuier het voor die kospotte. Die 
keer word daar smaaklik gesmul aan braaivleis, gebraai op ‘n lekker 
hardekoolvuur.  
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Ons moet ook dringend “Fridge” soek vir 
die kinders wat so gebrand het in die 
son.  
So al asof dit die eerste kamp na ‘n lang 
winter is, waarin almal vergeet het wat 
hierdie Afrika-son eintlik aan ons kan 
doen. 

 
 
Sondag: 
Sondag is soos gewoonlik Erediens oggend, gelei deur Jan. 
Daarna is gesamentlike “brunch” gewees, voor die groot trek huistoe 
weer aangepak is. 
 
Vriende kry nog so vir oulaas ‘n 
beurt om lekker saam te kuier, 
voordat daar finaal opgepak word. 
 
 
Dit lyk asof die naweek of te lank was, of te lekker was, want daar is geen verdere foto’s geneem die 
Sondag nie. 
 
 
** Lukas Maree: “My kiekies is bewyse, my lewensinventaris, ‘n prentjiekommentaar van my bestaan...” ** 


