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  Drie Berge Jeugkamp 

21 – 23 Oktober 2014 
 

SAWA Rietvallei streek het 21-23 Oktober 2014 ‘n Jeugkamp gehad. Die 

Jeugverteenwoordiger, Denise Botha, was organiseerder en kampkommandant so 

tussen die leer vir die eksamens. Hierdie was die eerste keer wat Denise en die jeug 

letterlik die hele kamp program hanteer het.  Dit het al begin by die opstel en voorlê 

aan bestuur vir goedkeuring van die program waar hulle ook die aandete en aktiwiteite 

vir die naweek self gekies het. Vrydagaand se vetkoek en kerrie hoender was ‘n groot 

sukses.   

Denise het die verwelkoming en afkondigings hanteer 

en daarna vir die lede verduidelik wat die doel was 

met die 'egg adoption' en dat dit deel was van die 

naweek se 'Jy is kosbaar' tema.  Elke lid (oud en jonk) 

het ‘n eier gekry wat hy/sy moes versier en oppas vir 

die naweek. Die eier moes sekere dinge doen, soos 

‘selfie’ neem, gaan stap en kuier by ander eiers. Dit 

het vir groot pret gesorg. 

Daar is Saterdag ook gesorg vir baie pret met ‘n 

hindernisbaan, 'baseball'’ in die swembad en 

waterballlonne wat rondgegooi was. Die kamp is Sondagoggend afgesluit met 'n 

Jeugdiens gevolg deur die tiener weergawe van koek-en-tee naamlik: cupcakes-en-

rooikoeldrank.   

 

     

 

Eier groepfoto 

Eier Selfies 
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Ons het na die kamp met Denise Botha gaan gesels: 

‘Denise, Waar het jy aan die idee van die eiers gekom?’ 

‘Ek het 'n soortgelyke ding met eiers by 'n laerskool kerkkamp gedoen 'n paar jaar 
gelede en toe kry ek 'n “brainwave” terwyl ek die kamp program beplan.’ 
 

‘Wat wat eerste? Die tema of die eiers?’ 

‘Die tema was eerste en toevallig het die eiers daarby ingepas.’ 
 

‘Wat was jou grootste uitdaging met die reëlings? 

‘Dit is die derde jeugkamp wat ons reël, so daar is nie regtig uitdagings nie. Behalwe 
om die regte hoeveelheid kos vir die Vrydag aand te bepaal.’ 
 

‘Het jy ‘n ‘plan B’ gehad, vir as die mense nie van jou eier-idee hou nie? 

‘Ek het nie 'n 'plan B' gehad toe ek die kampprogram aan die bestuur voorgestel het 
nie. Aangesien hulle daarvan gehou het, het ek my nie verder bekommer nie.’ 
 

‘Wat het jy geleer uit die organisering en koördinering van die kamp?’ 

‘As jy 'n onskuldige gesiggie met 'n glimlag opsit ,kan niemand vir jou nee sê nie.’ 
(En sy gee ons een van daardie onskuldige glimlagte). 

 

‘Wat was vir jou persoonlik die hoogtepunt van die kamp?’ 

‘Die waterballon gevegte die Saterdag na die hindernisbaan en Sondag oggend na 
kerk terwyl die ouer mense cupcakes en koeldrank geniet het.’ 
 

‘Dink jy nie ons behoort meer jeugkampe te hê nie?’ 

‘Nie noodwendig jeugkampe nie, maar definitief meer kampe waar al die lede, oud en 
jonk, aan 'n prettige aktiwiteit saam kan deelneem.’ 
 

‘Enige raad vir ander SAWA-jeug wat ‘n jeugkamp wil organiseer?’ 

‘Kids are instant fun.. Just add water.‘  

 
 

Baie geluk Denise en die Rietvallei jeug vir ‘n BAIE suksesvolle kamp! Welgedaan! 

 

Aangeheg is ook van die lede se terugvoer oor die kamp. 
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Lede se terugvoer oor die Jeugkamp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die kinders het als vreeslik geniet.  Die eier versiering was lekker vir oud en jonk 

en dit was pragtig om te sien hoe almal dit saam geniet.  Die hindernisbaan en die 

krieket in die swembad was ook „n sukses, soveel so dat ander kinders en mense, 

nie deel van Rietvallei nie, begin saam speel het.  Kinders het oordosis gekry van 

roomyse en almal was basies die hele tyd by Wayne-hulle se woonwa.  Die 

waterballonne het later op die volwassenes gereën.  Die manne het die meeste 

deurgeloop.  Ek dink dit was regtig „n lekker naweek met die jeug wat regtig aan 

als deel geneem het. 

Georgina de Wagenaar 

Hoeveel keer in my lewe het ek die gedagte gehad en net gewonder hoe sou dit voel om net weer 

kind te wees? Om net te kan wegbreek en sommer net mekaar nat te kan gooi of pop te speel saam 

met my suster. Of miskien my gedagtes te kan laat gaan, weg van al die stresse wat ek deesdae moet 

deurgaan. Net kinders kan hulle so in „n ander wêreld verplaas dat hulle amper niks anders raaksien 

as net die wonderwêreld waarin hulle leef. Toe kos dit kinders om my daardie ervaring weer te gee. 

Drie Berge sal ek altyd daarvoor onthou. Met die aankoms het die jong klomp net gelag, gespeel,  

hier en daar gehelp, maar tog elke lid kom groet en gehoor of hulle nie hulp kon aanbied nie. Hierdie 

naweek het ek nie eenkeer besef dat ons as lede so maklik vir die jongmense sou sê dat ek sal regkom 

in plaas daarvan om tog maar die hulp te aanvaar nie. Ek was mos altyd onder die indruk dat ek 

hierdie jongman se kosbare tyd sou gebruik en dan maar aansukkel op my eie. Tog misken ek myself 

die geleentheid om met hierdie jongmense te kan gesels en daardeur ook myself in daardie 

wonderwêreld van jonk wees terug te plaas. Die Boekevat was gelei deur Wayne se seun. Hy het 

partykeer gesukkel om die groot woorde uit te spreek - dan kom Wayne en dra sy seun deur hierdie 

woorde. Dit het my so „n traan in die oog gegee, want waar is die dae dat ek my twee dogters so kon 

help? Hulle was ook SAWA-nante van 2 jarige ouderdom af. Maar met die verskil: die jeug was nooit 

so betrek soos hier by Rietvallei nie (die Botha gesin is „n voorbeeld vir ons almal - Die Brady-Bunch). 

Toe maak die jongklomp alle Sawanate jonk. Vat vir jou „n eier („n regte hoender eier) en pas hom op 

soos „n kind. Speel met die eier, trek hom aan, vat die eier vir wandeling, neem die eier om vir „n 

maatjie te gaan kuier, laat die eier „n “selfie” neem en maak seker die eier weet hoe om kos te maak.  

Het ek seniel geword? NEE BESLIS NIE! Ek was weer jonk. Kon weer lag, kon myself weer in daardie 

wonderwêreld van jonk wees verplaas.  Dankie aan al die jonges in Rietvallei. Ek kyk nou met ander 

oë na „n eier. Praat selfs met die eier voordat ek hom eet en sê vir hom hoe jammer ek is dat ek hom 

nou moet eet, maar ek moet ook oorleef. Wat „n onvergeetlike naweek was dit nie! 

Hans Koekemoer 

 



 

Page 4 of 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar was heelwat insette van die jeug se kant.  Denise het haar goed van haar taak gekwyt met 
haar Pa onder haar vlerk natuurlik.  Die “Adopt an egg” het vir groot pret gesorg.  Selfs ouma en 
oupa en die nie-meer-so-jonk het deelgeneem aan die verf en optooi van die eiers. Daar was van 
die madam van die kombuis tot „n Miley Cires.   
  
Die aktiwiteite by die swembad was heerlik. Daar was „n hindernisbaan – oues-van-dae het 
natuurlik uitgesit. Dan die aksie krieket in die swembad – groot pret! Selfs ek wat nie kan swem of 
slaan nie het deelgeneem – het selfs die bal raak geslaan en kaskenades in die swembad 
veroorsaak. 
  
Die boekevat was goed saamgevat – lekker gees terwyl almal saam sing. En die boodskap 
oorgedra was leersaam. 
  
Die vetkoeke Vrydag aand was van hoë gehalte en almal het heerlik geeet. 
  
Daar was kort-kort „n voorbeeld van roomyse onder ons neuse gehou – jy kon nie anders as om 
een te koop en daaraan te smul nie.  Die jeug het hul goed van hul taak gekwyt. So asof hulle 
geweet het dit is nou roomys-tyd. 
  
Sondag se boekevat deur Wayne was so oorgedra dat selfs die jongste die boodskap kon verstaan.   
  
Dankie aan die jeug, onder leiding van Wayne! 

Sonja de Jongh 

 

Die naweek was baie aangenaam en almal het hulle deel besonder goed gedoen. Die 

"adopt an egg" projek was baie pret, veral vir die kinders.  Dit het 'n tweeledige doel 

gedien.  Wayne het met boekevat en met Sondag diens ons waarde voor God 

vergelyk met hoe die eier-kinders versorg en versier word. Asook as een breek of 

kraak hoe hartseer mens is as jou kinders iets oorkom of swaarkry. Dit was baie 

treffend. 

Marie Coetzee 

Die klein klompie Seniors wat reeds vanaf Donderdag-oggend by Drie Berge was, het heerlik 

ontspan en lekker gekuier. Die jeug het onder leiding van Wayne besonder baie moeite 

gedoen om die kamp suksesvol en aangenaam te maak. Ons kon ongelukkig nie al hulle 

beplande aktiwiteite bywoon nie – ons het ons eie planne ook gemaak vir die naweek!  Dit 

waaraan ons deelgeneem het, het besonder byval gevind en ek het selfs my eie troetel-eier 

gehad.  Dié het nogal BAIE na myself gelyk - ore en al. 

Oom Jake Erasmus 


