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Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie Suidwes-Kaap 

20 November 2010 
 

Skimkamp en 41 ste Verjaarsdag  
 
 
Dagsê Sawanante, 
 

Hierdie is die 2de Skimkampkennisgewing. Suidwes-Kaap se Skimkamp en 
verjaarsdag  val saam op die naweek van 18 tot 20 Februarie 2011 .  
 
Teen die tempo wat hierdie jaar verbyvlieg is die jaar verby voor ons nog weet waar 
die Skimkamp is.  
 
Volgens die inskrywings gaan daar nie baie mense saam kamp nie, behalwe as 
almal hul deposito’s gaan betaal op die laaste dag van November. Probeer om asb. 
so vroeg moontlik in te skryf sodat ons alles kan regkry ten opsigte van getalle vir die 
naweek. Dit gaan ons BAIE help indien ons nou al die getalle kan bevestig. 
 
Die e-Skim is op sy plek en ek hoor die mense sê daar kom weer sulke skerpsinnige 
antwoorde op die vrae. Julle moet maar die vrae aan swk.skim@gmail.com deurstuur 
asb. Ek het ongelukkig nie ‘n selfoonnommer om vir julle te gee nie... 
 
Kom ons gee weer die reëlings deur: 
 
REËLINGS VIR DIE NAWEEK:  
 
Plek:   Rondomlekker (Ja, dit is ŉ fiktiewe naam) 
 
Datum:    Vrydagmiddag 18 tot Sondag 20 Februarie 2011 
 
Program:  Eers ry, dan lekker kamp en dan huis toe... 
 
Koste:   Dit sal nader aan die tyd vasgemaak word. 
 
Deposito:   Om jou plek te bevestig is ŉ deposito van R200 betaalbaar voor 

of op 30 November 2010.  Na die datum is die deposito R230. 
Dit verseker jou plek en help ons met die beplanning. (Ja, plek 
is beperk. Ons gaan Kaapstad stadion nie oorvol maak nie...) 
Die res van die geld kan u tydens die kamp inbetaal. 

 
Vir bankbetaling:  Bank: ABSA  
   Taknommer: 632005 
   Tjek-Rekening nommer: 713586196 

Jou verwysing: Jou SAWA lidnommer + Skimkamp. 
     

NB: Hou ŉ bewys van betaling en e-pos dit deur na swk.skim@gmail.com.  
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Leidrade:  
 
Hier is die volgende leidrade. Vir die wat die vorige een gemis het, gaan kyk op 
Suidwes-Kaap se webblad. Gaan na www.sawa.org.za en volg die skakel deur Goeie 
Hoop na Suidwes-Kaap. Kyk spesifiek onder Kampbriewe 2011. 
 
 
Ons herhaal: Onthou nou - veral vir die mense wat nog nie aan ŉ Skimkamp 
deelgeneem het nie – die kamp, rigting en verwante inligting word nie 
bekendgemaak voor die kamp nie... 
 
 
Leidraad 3: Ek is seker die XII apostels het dit in die ou dae daar geniet. 
 
 
Leidraad 4: Jy dink jy ken my, so hoekom kom kuier jy dan nie meer nie? 
 
 
So daar het julle dit. Sit nou die 4 bymekaar en kyk waar kom julle uit. 
 
 
Sien julle almal daar. 
 
Veilig sleep 
 
 
 
Niël Goslett 
 
Nms: Die Skim  
 


