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Drie Berge 

21 – 23 Oktober 2014 

 

 
Hierdie was die eerste keer wat Denise Botha (Jeugverteenwoordiger) 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.  Annamarie moes maar bont staan om die kos gemaak 

te kry en seker te maak al die logistiek is in plek vir die kamp.  Die jeug meen maar 

dit is opwaarts delegeer.  Vrydagaand se vetkoek en kerrie hoender het gevlieg en 

Rolandie het vir ons liedjies gekies vir die Boekevat.   

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.  Willem Kruger het sommer binne vyf minute seker gemaak 

dat die eerste eier breek, en daarvoor het hy Sondag ook 'n prys ontvang.  Saterdag 

oggend was die kleintjies reeds dou voor dag reg om hulle eiers te versier. Hulle het 

sommer vinnig 'n geleentheid gesien om van die “koelteboomsoekers” se eiers ook te 

versier.  Sodoende was daar teen Sondag oggend net een eier wat nie versier was nie. 

Elsabé Grobler het die tema van die naweek baie mooi gesnap en gesê haar eier is 

perfek soos God dit gemaak het, en het nie enige versiering nodig nie. 

  Rietvallei kinders met hulle eiers 
Eier groepfoto 
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Saterdagoggend se hindernisbaan en speletjies by die swembad het sommer vir groot 

pret gesorg.  Wayne het vinnig die verrigtinge geopen deur vir Corné met 'n emmer 

water te gooi.  Die ander nie-SAWA maatjies het sommer vinnig kom vra of hulle ook 

kan saam speel.  Sulke pret kan 'n mens mos nie mis nie!  Ons is nie seker wie die 

'baseball'’ in die swembad die meeste geniet het nie, maar een ding is verseker - oud, 

jonk, SAWA en nie-SAWA het almal lekker baljaar en hulle gate uit geniet.  Twee nie-

SAWA maatjies het ook van die pryse in die swembad gewen en dit is lekker om te 

weet dat ons jeug op 'n speel-speel manier, ook so, SAWA se naam uitdra.  Later die 

middag het die jeug waterballonne rond gegooi en moes later al die stukkies ballonne 

optel voor hulle 'n sjokolade kon kry. 

Saterdagaand se saambraai het uitgereën met 'n groot storm wat menige woonwa en 

tent nat gelaat het.  Selfs die bietjie teëspoed kon nie 'n demper plaas op die vrolike 

atmosfeer van die naweek nie.  Die kamp is Sondagoggend afgesluit met 'n Jeugdiens 

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

rooikoeldrank.   

Eier Selfies 
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Denise het in Tjaart se afwesigheid vir Hans bygestaan met die afkondigings en 

uitdeel van die toekennings en plaatjies.  Die Rietvalleier van die Jaar trofee is aan 

Jacques Fourie oorhandig (aangesien hy nie by die AJV was nie) en oom Fanie en 

Tannie Alida Venter het hul Ere-lidmaadskap ontvang.  Na die formaliteite het almal 

stadig aan begin oppak en teen laat middag was net Willem en Leona oor wat besluit 

het hulle staan nog 'n aand. 

Die jeug het ook deurlopend deur die naweek roomys en koeldrank verkoop en so ook 

sommer 'n footjie of twee ingewin deur dit vir die lede aan te dra.  Dit was lekker om 

te sien hoe almal spontaan deel was van die naweek en dit het ons net weer gewys dat 

ons lede nie net wil sit nie, hulle wil deelneem.  Dat hulle op hulle eie tyd en eie 

manier kon deelneem aan die eierversier was voorwaar 'n wenner en iets waarby ons 

en ander streke voorwaar kan leer.  Ons is almal moeg gejaag agter die horlosie aan 

gedurende die week en wil nie 'n propvol program hê waarby ons rigied moet inpas 

nie.  Maar as ons egter 'n naweek program kan skep waarby lede op hulle eie tyd en 

binne hulle eie vermoë kan deelneem het ons 'n wenresep. 

 

SAWA Rietvallei se jeug is kits pret in 'n pakkie. 

Al wat jy moet doen is water byvoeg! 

 

Wayne en Annemarie Botha 

 

   

 

 

Oom Fanie en Tannie Alida Venter 

(links) ontvang hul Ere-lidmaadskap. 

Hans (regs) oorhandig aan Jacques 

Fourie die trofee vir Rietvalleier 

van die Jaar. 



 

Page 4 of 4 

 

  

 

  

 

 

 

Lief en leed: 

Humpty Dumpty het afgeval.  

Oom Jake Erasmus (regs) 

ontvang die prys vir sy eier in 

die ‘look-a-like’ kategorie. 

Richard en Denise (middel) oorhandig aan 

Cornel en Annelien Fourie hul 10de 

saamtrekplaatjie. 

Richard oorhandig aan Corné de 

Wagenaar (regs) sy Streek 

Meriete toekenning. 

Richard (links) oorhandig aan ons gaste 

John en Sharon Perso die prys vir die 

beste ‘gaste’-eier. 


