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Suid-Afrikaanse Woonwa Assosiasie Suidwes-Kaap 

26 Januarie 2011 
 

Skimkamp en 41
ste

 Verjaarsdag - Kampkennisgewing 
 
 
Dagsê Sawanante, 
 

Hierdie is die 3de en laaste Skimkampkennisgewing.  

 
Tema: Onthou jou kinderdae en kom wees weer kind saam met ons.  
 
Hierdie is dan ook die amptelike kampkennisgewing vir die 2011 Skimkamp. 
 
REËLINGS VIR DIE NAWEEK: 
 
Plek:   Rondomlekker (Ja, dit is ŉ fiktiewe naam) 
 
Datum:   Vrydagmiddag 18 tot Sondag 20 Februarie 2011 
 
Program:  Hier volg ŉ uittreksel uit die program. Die res van die program is 

vol verrassings. 
 

Vrydag: 18:30  Boekevat  
Saterdag: 09:00 Inbetaling  
  18:00 Boekevat  
Sondag: 09:30 Kerk  
 10:30 Voorsitterstee  

  
Kampleier:   Niël en Rozél Goslett. 
 
NB. Bring asb. saam:  
1. 'n Uitrusting om aan te trek (as ons vir jou dit vra om te doen) wat jou sal laat lyk 
soos 'n kind… 
2. Bring 'n klein geskenk vir 'n kind saam wat alreeds toegedraai is, kan meer as een 
per persoon wees. Elkeen wat kom kamp moet iets bring – kan 'n goeie 
tweedehandse geskenk ook wees. Skryf buite op die geskenk seun of dogter. Ons 
gaan dit namens julle vir ŉ goeie doel skenk. 
3. Bring vir ons jou geliefde speelding wat jy as kind mee gespeel het en kom wys dit 
vir al jou vriende – die keer mag jy kom spog daarmee. O ja, en jy gaan dit weer 
terug huis toe neem. 
4. ŉ Keteltjie vir jou gasstoof. 
5. Een liter melk ekstra per woonwa asb. 
 
Koste:  R300 vir die naweek. 
 
Besoekers: Ongelukkig slegs teen ŉ koste.  
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Deposito:  Om jou plek te bevestig is ŉ deposito van R230 betaalbaar Dit 

verseker jou plek en help ons met die beplanning. Die res van 
die geld kan u tydens die kamp inbetaal. 

 
Die Skim:   Sjoe, ek weet nie wie hou vir wie besig nie, maar ek hoor daar 

is al baie gekommunikeer die afgelope paar weke. Kontak hom 
gerus vir verdere vrae en antwoorde(?). Sy e-pos adres is 
swk.skim@gmail.com.  

 
SWK Bankdetails:  Bank: ABSA 
    Taknommer: 632005 
    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. Jy kan dit 
ook faks na 0866127747. 
 
Leidrade: 
Hier is die nuwe sowel as die vorige leidrade.  
 
Leidraad 1: Beginpunt – Ons begin by N1 Engen 1-Stop – rigting Paarl op die N1. 
Die eerste briewe is eers na 12:00 beskikbaar op Vrydag 18 Februarie 2011. 
Behalwe dat hierdie ŉ leidraad is, is dit ook ons reël no 1 – geen uitsondering. 
Leidraad 2: Die bestemming is beslis nie verder as Oostewal in Langebaan nie. 
Behalwe as jy dalk heeltemal verkeerd ry. 
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? 
Leidraad 5: Jou eerste stop(pe) na die beginpunt is nie jou bestemming nie. 
Leidraad 6: Weet jy hoe groot area is nodig vir ŉ rugbyveld / kamparea? 
Leidraad 7: Die foto op hierdie bladsy is geneem binne die kamparea... 
 
Ja, ja – ek hoor dit al: “ Dit sê my absoluut niks” – lees mooi, dalk raak jy iets wys wat 
jou mooi voorberei vir die kamp... 
 
So, hierdie is ons laaste kommunikasie voor die Skimkamp. Dis nou behalwe julle 
direkte kommunikasie met Die Skim. Geniet die voorbereiding. 
 
Veilig sleep 
 
 
 
Niël Goslett 
 
Nms: Die Skim 
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