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Maak jou beste bates bymekaar 
– mooi herinneringe. 

25 Januarie 2010 
 

Skimkamp en 40ste Verjaarsdag 
 
 
Dagsê Sawanante, 
 
Nou raak die tyd min... Ons hoogtepunt van die jaar is oor minder as ŉ maand. 
Hierdie is dan ook die amptelike kampbrief vir die Skimkamp vir 19-21 Februarie 
2010. 
 
REËLINGS VIR DIE NAWEEK: 
 
Plek:  Bottoefontein. Ja, dit is steeds ŉ fiktiewe naam. Die werklike 

plek sal jy self moet uitsnuffel met die hulp van die leidrade wat 
jy kry by die N1 Engen 1-Stop langs die N1 na die Noorde. Die 
eerste leidraad is eers vanaf 12.00 beskikbaar. 

 
Datum:   Vrydagmiddag 19 tot Sondag 21 Februarie 2010 
 
Program:  Hier volg ŉ uittreksel uit die program (met verantwoordelike 

persone). Die res van die program is vol verrassings. 
 

Vrydag: 18:30 Boekevat (Oom Barend Hagen) 
Saterdag: 09:00 Inbetaling (Janine Theron en Pieter Henning) 
 09:00 Iets lekkers (Oom Blikkies Blignaut en die Loeries) 
 09:00 Inskrywing vir broodbakkompetisie (Paul Steyn) 
 11:00 Boeresports (Petrus Theron) 
 14:00 Kinderplesier gevolg deur Kidz 40. (André Schilligh 

en Heidi Rowe) 
 19:00 Verjaarsdagete (Verskeie persone) 
 19:00 Kinderete en Video (Heidi Rowe) 
Sondag: 09:30 Kerk (Ds. Kobus de Lange) 
 10:30 Koffie / Tee / Koek (Elsabé Schlechter) 

11:00 “Voorsitterstee” (Pieter Henning) 
 

Kampleiers:   Niël Goslett en Petrus Theron met hul genote. 
 
Koste:  R390 vir die naweek, wat ŉ ete vir 2 volwassenes insluit, 

(kinders onder 13 gratis). Die koste per ete vir addisionele 
persone is R50 per persoon. Na ŉ toekenning van Suidwes-
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Kaap kan ons die prys vir almal hou op R390 en die addisionele 
gelde wat deur sommige lede betaal is, sal terugbetaal word. 

 
Dagbesoekers: Word nie toegelaat. Vir bywoning van slegs die Saterdag-

aand funksie moet u vooraf met ons reël. 
 
Deposito:  Om jou plek te bevestig, is ŉ deposito van R200 betaalbaar. Dit 

verseker jou plek. Die res van die geld kan u tydens die kamp 
inbetaal. 

 
Die Skim:   Ek hoor baie mense het al met sy skerpsinnigheid 

kennisgemaak. Kontak hom gerus vir verdere vrae en 
antwoorde(?).Sy e-pos adres is swk.skim@gmail.com. Maak 
net seker dat jou e-pos program wel die swk en ŉ punt voor die 
skim sit, anders gaan jou e-pos na nêrens.  

 
Bankdetails:   Bank: ABSA 
    Taknommer: 632005 
    Rekening nommer: 713586196 
    Verwysing: SWK-[streek voorletter]-[voorletters en van] 
    Voorbeelde vir verwysing:   

Albatros:  SWK-A-C Stofberg  
     Helderberg: SWK-H-J Hayes 
     Noord-Boland: SWK-N-W Kotze 
     Suidwes-Kaap: SWK-S-J Oosthuizen 
     Besoeker:  SWK-X-J Alleman 
NB: Hou ŉ bewys van betaling en e-pos dit deur na swk.skim@gmail.com. Jy kan dit 
ook faks na 0866127747. 
 
So ja, met die bogenoemde kampkennisgewing afgehandel, maak dit nou die 
Skimkamp ŉ amptelike SAWA kamp. 
 
Vir vorige leidrade en inligting, maak seker u kry ons Skimkamp en 
Verjaarsdagkennisgewings #1 en #2 op ons webwerf by www.sawa.org.za en volg 
die skakels op die linkerkant deur Goeie Hoop na Suidwes-Kaap. Ons gaan na 
hierdie kennisgewing nog een uitgee voor die kamp. 
 
Ons gelukbringer vir die Skimkamp is Scrat – van die fliek 
– Ice Age. (Met erkenning aan die vervaardigers Blue Sky 
Studios en uitgegee deur 20th Century Fox). Die 
mannetjie word uitgebeeld as die “Saber-Tooth” 
Eekhoring wat oral akkers bymekaar maak vir die maer-
jare in die ys-tydperk. Met hom beeld ons die Sawanante 
se onblusbare drang na goeie samesyn, en daarmee 
saam die bymekaarmaak van goeie herinneringe (die 
akkers). 
 
Oor die plek en die roete: Die bywoning van al die aktiwiteite is vrywillig, so ook die ry 
van die roete met bystand van die leidrade. Ons gaan egter nie die bestemming voor 
die tyd bekendmaak nie, dit haal die groot verrassing uit die naweek vir die groot 
klomp wat wil saamspeel. Bel ons op die dag van die kamp teen 17:30, en ons sal 
jou die bestemming gee. 
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Wat moet ek alles saambring of doen vir die naweek: 
Om ons met al die aktiwiteite te help, bring asb. die volgende saam: 

• Jou goeie SAWA kampgees – vir die hele naweek. 
• ŉ Gazebo, as jy een het. 
• Jou broodoondjie met jou spesiale broodresep en bestanddele. 
• Jou eie drinkgoed en glase vir die Saterdagaand-ete. Wyn word verskaf. 
• Bring jou ou SAWA klere en trek dit Saterdagaand aan. Vir die res, jy hoef nie 

formeel aan te trek vir die funksie nie, trek net netjies/gemaklik aan. 
• As jy dink jou woonwa is nou naby of presies 40-jaar oud, kom kamp met hom 

en jou oudste sleepvoertuig. Die oudste sleepkombinasie kry ŉ verrassing. 
• Onthou van die 2 spanne per streek. Ons gaan sports hê. Die streke moet 

asb. self die indeling doen. 
• Pas jou skoene mooi op. Daar gaan ŉ veiling wees... 
• Albatros en Helderberg – help asb. met die bring van ~5 tafeldoeke elk van 

julle onderskeie streke. 
• NB: Laastens, kan elke lid asb. die getalle bevestig wat die kamp gaan 

bywoon. (a) Hoeveel volwassenes, (b) kinders tot 13, en (c) jong volwassenes 
14 tot 18. E-pos die getalle na swk.skim@gmail.com of bel vir Petrus of Niël 
met die getalle. Ons moet dit deurgee teen 10 Februarie 2010. 

 
Antwoorde op onlangse vrae: 
 
Is daar nog ŉ plekkie by die kamp? Ja beslis. Ons draai nou by ~75 woonwaens 
en kan tot ~100 akkommodeer. Daar het die afgelope tyd redelik baie woonwaens 
bygekom. 
 
Moet ek aan al die aktiwiteite deelneem? Nee, al die aktiwiteite is vrywillig. Wees ŉ 
sport – neem deel.  
 
Ek bly in Malmesbury / Hermanus. Gaan ek die hele pad ry net om weer terug te 
ry? Nee. ŉ Paar mense mag dalk ~25km ekstra ry. 
 
En nou:  
Leidraad 3: Daar is ŉ berg en daar is water, een is nader as die ander.  
 
Leidraad 4: In die Suidelike halfrond sak die son vroeër in Februarie as Januarie. 
 
Dit is al vir eers. As jy nou minder weet as voor die lees van hierdie kampbrief, skryf 
ŉ kort e-pos aan Die Skim en vra hom vir meer leidrade. 
 
Veilig sleep 
 
Petrus Theron:  0836255418 
Niël Goslett:  0833057366 
 
Nms. Die reëlingskomitee  


