
Page 1 of 4 

 

Drie Berge 

20 – 22 Februarie 2015 
 

 
 

Drie Berge, ‘n rustige kamp langs die rivier. Ons is altesaam 19 lede, 2 SAWA gaste 
en 3 besoekers. Met aankoms Vrydagaand was daar heerlike lasagne, slaai en ‘n 
broodrolletjie. Selfs Sonja het hunke-punk met haar seer tone en al daar aangekom.  
Oom Mynhardt behartig die Boekevat. Verder kuier almal rustig by hulle 
woonwaens weereens tot laataand. 
 
Saterdag bring almal hulle Wit Olifante en ons hou verkoping onder die bome. Oom 
Daan koop ‘n braai, terwyl tannie Elize onbewus by die woonwa besig is. Maar hy 
word uitgevang, dansy Tjaart. Almal het heerlik gelag en sy verdien sommer ‘n 
Stomp van die Naweek nominasie. So maak ons vinnig ‘n profyt van ±R670. Die 
items wat nie verkoop het nie, sal aan die 2015 Presidente geskenk word vir hulle 
Allerlei tafel. Dankie aan die Rietvalleiers vir die skenkings en aankope! 
 

  
 
Daarna word daar Bingo gespeel onder die bome langs die rivier. Oom Mynhardt 
het ‘n pragtige Bingo bord gemaak en toe ook aan Rietvallei streek geskenk. Pieter, 
Jean-Piere en Lizandrea trek die nommers en hang dit op. Die pryse word in 
volgorde van belangrikheid gekies: eers die wyn, dan die sjokolade  Oom Daan 
sluit later by die Bingo aan en wen toe darem ‘n sjokolade of 3 vir tannie Elize wat 
as vredegeskenk dien! 
 

 

Bingo speel  is harde werk 
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Die res van die dag spandeer die Rietvalleiers deur oor en 
weer te kuier en rustig wees. Anet se Saterdag-werkery (om 
sodoende haar bestellings betyds klaar te kry) verdien ook 
‘n Stomp van die Naweek nominasie, want sy sit fluks in die 
wa en naaldwerk doen terwyl die res kuier. 
 
Saterdagaand na Pieter se Boekevat is dit buurman braai.   
 

 
Sondag geniet ons weereens die natuurskoon met die 
Sondagboodskap onder die bome. Ons word herrinner om 
dankbaar te wees. Hans en Jean-Piere behartig die DisCo. Na 
die gebruiklike afkondigings en erkennings is dit koek en tee. 
So kom nog ‘n heerlike kampnaweek tot ‘n einde.  

Dankie Vader, vir dié voorreg! 
 
 
 

            
 
 
 
 

                
 

Anet (middel) heet die gaste welkom 
Vlnr: Rudi en Katie vd Berg asook Len en 

Ria Petser. 

Annatjie (middel) oorhandig die 
Kampkommandante se plaatjies 

Vlnr: Pieter, Jean-Piere en Magdaleen 
Viljoen en Wimpie en Mynhardt Marais. 

Anria (regs) verwelkom die 
SAWA Mooifontein besoekers 

Vlnr: Rudi en Magda Britz 
asook Roelie en Estelle Cronje. 

Nellie (links) heet Abrie, 
Lorraine, Rico en Leoné 
van Rensburg as vorige 

gaste welkom. 
 

Willem (regs) oorhandig 
aan Pieter en Magdaleen 
Viljoen hul plaatjie vir 10 

streek kampe. 
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Willem (links) oorhandig 
aan Tersia en Tinus Fourie  

hul 25ste Algemene 
plaatjie. 

Willem (links) oorhandig aan 
Wimpie en Mynhardt Marais 

hul plaatjies vir 70 streek- 
asook 75 algemene kampe. 

Willem (links) oorhandig aan 
Anet en Klaus Lubbert hul 
125ste Algemene plaatjie. 

God is in beheer! 
 

As jy ‘n wortel deursny, lyk dit soos ‘n oog met ‘n pupil. 
Wetenskap het bewys dat wortels die bloedvloei na en die funksie van die oë verbeter. 
 
‘n Tamatie het 4 dele en is rooi. Die hart het 4 kamers en is rooi. 
Navorsing toon dat tamaties is kos vir ‘n gesonde hart en bloed. 
 
Druiwe hang in trosse en die trosse het die vorm van ‘n hart. Elke druiwekorrel lyk soos ‘n bloedsel en 
navorsing toon druiwe is ook goed vir die hart en bloedselle. 
 
Die okkerneut lyk soos ‘n klein brein – linker- en regterkant en selfs voue en kreukels soos die brein. 
Ons weet nou dat okkerneute help om meer as 3 dosyn brein-senders te skep vir brein funksie. 
 
‘Kidney beans’ lyk identies soos ‘n mens se nier en help met die mens se nierfunksies. 
 
Seldery  en rabarber lyk baie na bene. 
Hierdie kos help spesifiek met been sterkte. Bene is 23% natrium en hierdie kosse is ook 23% natrium. 
As jy nie genoeg natrium in jou diet het nie, neem jou lyf dit vanaf die bene en dit maak die bene swak. 
Hierdie kos  voed die liggaam se natrium behoefte. 
 
Avokadopeer, eiervrug en ‘n peer lyk soos die vroulike baarmoeder en is spesifiek goed vir die dele se 
gesondheid en funksies.  
(En hoe wonderlik dat dit 9 maande neem vir ‘n avokadopeer om te groei van bloeisel tot ryp vrug!) 
 
Patats lyk soos die mens se pankreas en patats balanseer die insulien vlakke van diabeet leiers. 
 
Uie lyk soos liggaam selle. Navorsing toon dat uie help om liggaamselle skoon te maak van afval 
stowwe . Dit veroorsaak selfs trane wat die oë skoon was. 
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STORIE: 
Daar was eendag ‘n baie ryk man wat sy seun op ‘n uitstappie na die platteland 
geneem het met die uitsluitlike doel om hom te wys hoe arm mense leef. 
Hulle het ‘n paar dae en nagte op die plaas spandeer by mense wat as baie arm 
beskou sal word. 
Oppad terug vra die pa vir sy seun: ‘Hoe was die uitstappie?’ 
‘Dit was wonderlik, pa’ 
‘Het jy gesien hoe arm mense leef?’ vra die pa 
‘O ja!’ sê die seun 
‘So, vertel my, wat het jy geleer op die uitstappie?’ vra die pa. 
Die seun antwoord: 
‘Ek het gesien dat ons een hond het, hulle het vier.’ 
‘Ons het ‘n swembad wat tot in die middel van die tuin strek en hulle het ‘n rivier 
wat geen einde het nie.’ 
‘Ons het ingevoerde lanterns in ons tuin en hulle het die sterre in die nag.’ 
‘Ons patio gaan tot in die voortuin en hulle het die hele horison.’ 
‘Ons het ‘n klein stukkie erf om op te bly en hulle het velde verder as wat ons 
kan sien.’ 
‘Ons koop ons kos, hulle groei hulle s’n.’ 
‘Ons het mure om ons eiendom om ons te beskerm, hulle het vriende om hulle te 
beskerm.’ 
Die seun se pa was sprakeloos. 
Toe voeg die seun by: ‘Dankie pa, dat pa my gewys het hoe arm ons is.’ 
 
 

Foto’s deur Marietjie Klaasen 


