
TERUGVOERING - NAWEEK BY GARIEPDAM 24 – 27 APRIL 20 10 
 

Die naweek van 24 tot 27 April trek ons saam by Gariepdam waarheen ons moes verskuif 
vanaf Vanderkloofdam wat besig is om te disintegreer.  En wat 'n fantastiese skuif.  

Vrydagmiddag net na 12 hou Coen, die uwe en Driaan (ons kleinseun) stil by Gariep waar 'n 
yswindjie ons welkom heet. Sal ons omdraai of sal ons bly?  Nee!  Sawanante skrik vir niks - 
en ons besluit om te bly en op te slaan met versterkings om ons ore en koes koes vir die windjie. 
Vele hande maak ligte werk en gou-gou is ons woonwa reg en ook Driaan se tentjie opgeslaan.  

So om en by 15h00 trek Tommie en Lettie se woonwa die arena binne en na heen en weer 
groetery staan hulle huisie, op wiele, ook op sy plek. O ns manne braai 'n vleisie en ons vyf 
eet heerlik saam in die beskutte warmte van die Blays se tent.  Ons gesels kopstukke en 
wend ons bedwaarts waar ons heerlik warm en snoesig slaap.  

Saterdagoggend gebeur daar groot dinge.  Eers trek die Nelle, ons dogter en haar familie 
vanaf Queenstown langs ons in.  Ouma en Oupa loop oor van blydkskap en die nefie en die 
niggies is net so bly om weer saam te kuier.  'n Rukkie later trek ook Jaco, Ester en Marlou in 
en terwyl die familie nog besig is om te groet kom ook ons Voorsitter en Lilla ewe deftig en 
ordentlik Griep binne gery.  Nou is ons voltallig en kan daar gekuier word.  

Kuier, kuier ons en Johan soek en soek en soek en kan nie vind nie.  Ja reg geraai hy kry nie 'n 
sein nie en daar MOET rugby gekyk word.  Ten einde laaste word 'n tegnikus uitgeroep (wat 
hom 'n hele stywe bedraggie geld uit die sak jaag) net om te sê dat 'n mens nie 'n sein sal kry 
agter 'n boomstomp nie.  Jammer Johan, JY HET die draadkar verdien, seker ook die eerste 
keer in jou Sawa-Iewe.  

Almal, behalwe die mense wat aan engte en hoogte vrees ly, gaan besoek die damwal en word 
deur 'n gids ingeneem na die diepste plekke - dit was 'n belewenis vir almal wat daar ingegaan 
het.  

Die weer het wonderlik verander en kon daar putt putt gespeel word en kon daar ook 
gestap en gery word na besienswaardighede.  

Elke aand met boekevat het ons uit volle bors gesing en ons Vader gedank vir al SY 
GENADE.  Sondagoggend het ons radio-diens geluister en het Tommie daarna vir ons 
hoogtepunte uit sy Mighty Men naweek aangehaal en ons op die hart gedruk dat ons 
"Wolke kykers" moet wees.  

Tydens die Voorsitterstee het Johan aan Jaco en Ester hulle SAWA SNOR en EREKODE 
oorhandig en het Rudi en Leane en die dogters gesê dat hulle, wanneer dit ookal moontlik sal 
wees, ook naweke saam met die Sawanante sal wil deurbring omdat hulle dit baie geniet het. 
(Wie weet, miskien word daar nog 'n satelliet gestig op Queenstown)  

Aan alles kom 'n einde - ook 'n heerlike 
naweek by 'n pragtige kampplek - en na ons 
kringetjie gevorm het en Hom om Sy 
bystand gesmeek het vertrek ons met 
blydskap en vrede in ons harte.  

Sien julle by die volgende kamp.  

Emmalean  

 

 

Regs:  Die van der Merwes in volle glorie.  

 


