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MOET OOR NIKS BESORG WEES NIE, MAAR MAAK IN ALLES JULLE BEGEERTES DEUR GEBED
EN SMEKING EN MET DANKSEGGING AAN GOD BEKEND. EN DIE VREDE VAN GOD WAT ALLE
VERSTAND TE BOWE GAAN, SAL OOR JULLE HART EN GEDAGTES DIE WAG HOU IN CHRISTUS
JESUS. FIL. 4: 6-7

Goeie dag S.A.W.A. Oos-Rand,
Ek is gevra om ‘n kort storie te skryf oor ons kamp te Nkwe die naweek van 27 tot 29 Oktober 2017.
Wel, hier gaan ek….
Nie so lank, lank gelede het ons by Nkwe aangekom op ‘n koue Wintersdag in die hartjie van die Somer.
Almal het maar probeer skuiling soek teen die windjie wat gewaai het. So het ons al sittende gekuier
totdat die manne vroegaand vir ons Rib-Burgers gaar gemaak het. Kittie het ‘n tafel gelaai met
blaarslaai, skyfies tamaties, kaas in sakkies, Panini broodjies en souse. Die heerlike ete was volgens Jurie
‘n Dreyer-inisiatief. Na die koffie en koekies is almal maar bed toe omdat dit so koud was. Die
Dagbestuur moes ook weer vroeg op vir ‘n werk-sessie.
Die wat kon het Saterdag laat ingele. Boekevat was eers so by 10:00 gehou voordat ons gesmul het aan
broodjies en koffie. Die koue het gebly en die dames het besluit hulle gaan al wat ‘n gaatjie is toe maak
met afdakkies en kantseile. Daar is gespook en gespartel en gekap vir die vale, maar die een Rally tent
het toe sommer ‘n yslike saal geword. So kon al sewe woonwaens se mense onder een dak inpas. Baie
warmer en gesellig. Die aand het ons almal saam gebraai met pap en sous en slaaie as bykosse. Nie
eers die koue kon ons keer om gesellig saam te kuier nie. Ons het ook gaste vanaf Wapadrand gehad, nl.
Chris en Ansie, wat net vir die aand kom kuier het en Ben en Alta wat toe alreeds ‘n geruime tyd daar
kamp omdat hulle huis afgebrand het.
Sondag na erediens en afsluiting was dit maar weer die “nie lus om nou al huis toe te gaan nie storie”.
Mense was maar haastig omdat daar ander verpligtinge ook was. So het nog ‘n kamp en ‘n storie tot sy
einde gekom.
Groete van wa tot wa.
Betsie Breedt

Rudi en Ilze Kleynhans

Andre Swanepoel met die oorhandiging
van sy kamp plaatjie. Baie ernstig.

Vinkie Swanepoel

Andre Knoetse met die oorhandiging
van sy kamp plaatjie. Baie verras.

Jurie Dreyer met die oorhandiging van sy
Kamp plaatjie. Snik, nie nog een nie.

Nico Spaumer met die oorhandiging van sy
Kamp plaatjie. Wag, ek hom gou wegsteek.

Wynand Theron met die oorhandiging van sy
kamp plaatjie. Bly? Onseker? Skaam?

Waaroor Chris en Ansie Delport so in die vuis lag
Is hulle geheim.

Jurie en Wynand moet net kop hou met al die
bestellings vir koffie. Hulle mag maar.

“ I’ll have you know” vertel Juliana vir
Rudi....

Hier word aandagtig geluister.

Terwyl elkeen ‘n warm plekkie het is die
haak en steek klub ook bedrywig.

Sit Betsie Theron vas aan die wakker.

Dit is Vrydag aand voor al die dakkies en seile
gespan was.

Hier sit die manne en vroue. Party van hulle is baie braaf om die koue so met die kort broeke aan te durf.

Gee die hamer vir Betsie Theron as jy iets gekap
wil he.

Mans besig om Rib-Burgers gaar te maak.

