
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Deur Wayne en Annemarie Botha 

 

Na die afloop van die kamp het ek ons 

kinders gevra of hulle 'n kamp saam 

met SAWA Rietvallei meer geniet as 'n 

kamp waar ons as gesin alleen gaan 

kamp.  Die antwoord was eenparig  

'Kamp saam met SAWA  RIETVALLEI 

is lekkerder!'.   

Die rede is dood eenvoudig aangegee as 

'Daar is maatjies wat ons ken, 

en ons het lekker 

saamgespeel'.  Nou ja, daar het 

julle dit, kamp saam met Sawa 

Rietvallei met sy maatjies (20+ 

in die geval) is altyd 'n wenner.  

Selfs die besoekende maatjies 

het sommer vinnig ingeval en 

saam gespeel.   

 

Met dit gesê is ek seker 

julle sal almal 

met my saam-

stem dat die 

2012 

Jeugkamp 'n 

reuse sukses 

was. 

  

Jeugkamp 
Monateng Januarie 2012 

 

 

 

 
 

 



 

Die doel van die kamp was om die jeug 

betrokke te kry by kampaktiwiteite 

sodat hulle weet dat hulle volwaardig 

deel van die streek is.  Die kinders het 

gehelp om die 100+ boerworsrolle vir 

Vrydagaand se ete voorteberei.  'n 

Groot taak vir sulke klein skouertjies.  

Skriflesing en gebed tydens Vrydag- 

en Saterdagaand se boekevat is deur 

die jeug behartig, en liedjies soos 'My 

God is so Groot' en 'Stapsoldaatjie' is 

deur groot en klein gesing.  Die tradi-

sionele Sondagoggend afsluitingstee 

is vervang met 'n waterlemoenfees. 

 

'n Mens mag dalk wonder wat die 

resep vir so 'n naweek is.  Dit is 'n 

baie eenvoudige resep met net een 

stap – 'Just add water'.  Die 

modderplas voor ons woonwa was 

vroeg-vroeg die Vrydagaand al in 'n 

speelplek omskep.   

Tydens Saterdag se waterspeletjies was jy 

droeër in die swembad as buite die swembad.  

Dr Rudie het seker gemaak die kinders het hulle 

tande geborsel, en sommer ook 'n toon met 'n 

doring in en 'n oor wat nie gebruik word nie 

afgesny. 

 

Kamp is nie kamp sonder die seniors wat soos 

oudergewoonte die week voor die kamp optrek in 

hulle massas nie.  Hulle nooi besoekers en asof 

dit nie genoeg is nie kry hulle sommer ook 

ander kampeerders in die oord om in te 

skakel by die naweek se aktiwiteite.  'n 

Puik voorbeeld vir ons jeug.  Saterdag 

tydens die speletjies wat aangebied is het 

ons seniors ons gewys dat dit nie gaan oor 

die datum in jou ID nie maar oor die gees 

wat in jou heers. 

  



 

 

 

  

Bo: Die Jeug van Rietvallei se 

fondasie is reg en goed gelê - hier 

wys hulle hoe opgewonde ons almal 

oor Jesus moet wees! 

 

Links: Oom Willem oorhandig Chris en 

Ansie Delport se bywoningsplaatjie. 

 

Onder: Groot dankie aan die kamp-

kampkommandante – dit was puik! 



 

 

Vir hierdie 1 naweek in 

die jaar het ons almal 

weer “’n kinders” geword! 



  
 Ek hoop nie jy 

vat aan sy boud 
nie, Lettie ?!? 

As hulle my gesê 

het die naweek gaan 

so besig wees, het 

ek eerder oortyd by 

die werk gereël.  


