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Woensdag, voor die Kamp verneem ons dat SAWA lede reeds kamp in Langebaan by Oostewal woonwa 
park. Daar word foto’s geplaas op Gesigboek net om vir die van ons wat nog moet werk baie jaloers te 
maak. So het die tyd aangestap dat ons ook kon haak en sleep. Paul Steyn laat weet, ry Hopefield om en 
so maak ons. Ons wil dankie sê vir die regmaak en oordoen van ons Wes-Kaap se paaie. So wag ons maar 
geduldig by al drie die ry stoppe. Ons ry in by Oostewal, die kampterrein is al klaar vol. Wat ’n mooi 
gesig. Streke teenwoordig is; Albatros, Helderberg, Noord-Boland en Suidwes-Kaap. 

Vir Sailor Viljoen en Piet Steyn het die naweek met ’n pap band begin. Gelukkig was daar helpende hande 
gewees, al was dit nou is Piet se geval n “fotograaf”. Dankie, ook vir lede wat mekaar op die manier ook 
help en bystaan. 

Foto: Petro Steyn 

Foto: Petro Steyn 

Vir Gebied Goeie Hoop is dit ’n groot saamtrek met 95 woonwaens. Nadat die meeste lede al klaar nes 
geskrop het, was dit tyd vir boekevat. Helderberg se voorsitter Koos van Wyk het almal welkom geheet 
namens Die Gebied voorsitter, Niël Goslett, wat tans oorsee is vir werk. 

Pastoor Andre Heyns het die naweek 
vir ons die geestelike hanteer.  
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Lekker verjaar! 

Yolanda Heyns en Louise 
Viljoen het verjaar. Mooi jaar vir 
julle twee toe gewens. 

Hierna  het die vure gebrand en 
was daar orals saam gekuier, Die 
kinders het saamgespeel en dis so 
opvallend hoe gou die kleingoed 
tuis voel. 
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Inbetaling het by elke streek  sê onder-voorsitter plaas gevind. In Suidwes-Kaap se geval het Danny en    
Teresa le Roux en Neels Jordaan dit hanteer. Hier word daar altyd saam gesels en  vandag was nie anders 
gewees nie.  Hierdie keer was daar egter ’n verskil gewees want die pug hondjie, Queenie, het al die 
aandag gekry.  

Vir die res van die dag was daar niks be-
plan nie behalwe boekevat vroegaand. Dis 
’n lieflike dag, die see is ’n blok vêr, so die 
logiese was om by die see uit te kom. 
Heelwat van die lede het besluit om teen 
die strand ’n plekkie vir ontbyt te gaan 
soek. Ons het ook al langs die see gaan 
loop en die rustigheid beleef van die water 
en alles rondom ons.  
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Dit lyk vir my Piet en Antionette Steyn het ook gaan ontbyt eet. 

 
....kyk die mooi bokserhond...... 
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Streek Albatros het ’n loodjie lys 
wat loop vir die groot oog 
diertjie. Esme Coetzee hul voor-
sitter staan hier met die pop. Die 
fondse gaan vir die AJV. 

Die lede het kans gesien vir die “Park run”, lekker om mens te wees nè. 

Foto: internet 

Foto: internet Foto: internet 
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Daar waar dit lekker is, sal jy altyd ‘n Sawanant raak loop! 

Nou waar is 
al die 

honde? 

Noord-
Boland se 

mense is ook 
altyd reg vir 
’n geselsie. 
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Groot oog pop loop  
weer die rondte.  
Rugby bly nie agter nie 

en dit wat ons hoor 
klink nie goed nie. Lyk 
my dit was al weer die 
Stomers teen 16 man. 

Gerhardus Theron en Dane le Roux is besig 
om Swart mossels skoon te maak. 

So tong-in-die-kies manne, ek 
wonder altyd hoeveel gewig kan 
die bakkie se klap se kabeltjie 
hanteer, is dit 30kg of 60kg? 

Hier sit die manne. 
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Pieter Henning verwelkom almal nadat hy bietjie laat ingekom het gisteraand. Andre het weer vir ons die 
boekevat waar geneem met ’n passie vir Jesus. Die wolkies het begin saampak en die hoop vir reën is daar. 

’n  Bietjie later het die mossel wat die twee jong manne vir ons gaar gemaak het ’n draai by ons ook       
gemaak. Dit bly maar altyd te min. Goed gedoen Gerhardus en Dane. 

’n Foto van die vorige jaar. 



10 

 

Vroeg oggend het daar ’n paar druppels reën geval toe kry die son maar weer die oorhand. Ons maak reg vir 
Suidwes-Kaap se voorsitters tee. Vandag is dit Danny le Roux, ondervoorsitter, se beurt om voor te vat. 

Baie welkom aan die volgende nuwe lede: Andre en Wendy 
Jonker; Michael en Stefanie Chamberlain en Tommy en       
Natascha Jones & kinders. Pieter Henning en Danny het die     
voorstelling gedoen. 
 

Hierdie groepie was ons gaste vir die naweek. Altyd     
goed om te sien hoe vriende en familie ook op die manier 
by ons inskakel. Tog wil ek vir Deon en Elouise Toerien 
uitlig want hulle was oud SWK lede. Dit was goed om 

julle weer te sien, maak weer so asb. 

Frans Reinke word bedank vir die rol wat hy gespeel met die kollekte 
skenking aanbeveling wat hy gemaak het vir die Sunflower Children 
centre. Indien julle enige voorstelle wil maak waar ons die kerk 
kollekte kan aanwend gooi asb. ’n briefie met kontak nommers en 
kontakpersoon in die voorstel kissie. Daar is ’n paar huis reëls wat 
hier geld.  
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Tydens Kerk het Verna Jordaan en Teresa le 
Roux die kinders besig gehou met inkleur 
werk. Hulle geniet dit wat julle elke Sondag 
met hulle doen. Baie dankie. Lings kleur Ané 
Jordaan ‘’n prentjie in. Die foto is Saterdag 
geneem. 

Sjoe, Andre Heyns die Here het jou weer gebruik en dankie vir die ywer waarmee jy die hele naweek 
aangepak het. Die sang items tydens die diens, die kruisies wat jy vir ons gemaak het en uitgedeel het met 
die opdrag gaan doen iets daarmee. Johnel Visser dit was wonderlik gewees om  na  jou te luister, jy moet 
weer kom sing. As ’n SAWA lid is ek opgewonde oor die groot voorreg wat ons het om Jesus ook so 
tydens ons kampe te dien. In ons algemene reëls staan dit ook duidelik dat dit van ons as lede verwag word 
om die Kerkdienste en boekevat geleenthede by te woon. Ek wil pleit dat ons dit nie sal afskeep nie en dat 
streek voorsitters van al die streke ook hul lede sal aanmoedig om dit mee te maak. 
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Nico Spaumer, Sawa President het na die diens ’n 
paar woorde met ons gedeel. Dagbestuur se 

groete is ook oorgedra. Ons wens ook vir die  
toergroep ’n voorspoedige toer verder toe. 

Kamp leiers vir die naweek: 
Danny le Roux – Suidwes-Kaap 
Theo Roux – Albatros 
Joleen van Aarde – Helderberg 

Hierna was dit tyd vir iets soet of sout en iets 
warm om te drink as jy ’n beker gebring het. 
Hierdie was ’n baie rustige Nasionaal gewees wat 
ook goed is. Veilig sleep tot volgende keer. 

Ons was die naweek 95 woonwaens/tente wat saam gekamp het. Kom ons maak volgende jaar die 100 
vol! Baie dankie aan almal wat hard gewerk het ook agter die skerms. Die gees in Gebied Goeie Hoop is 

goed en aansteeklik. 



13 

 

Ingestuur deur Teresa le Roux 

Stuur gerus jul foto’s in, dit gee ’n voller prentjie van 
die naweek want ek kan nie orals wees met die kamera 

nie. Die mossels lyk so lekker! 



14 

 

*Kamp bywoning: 95 woonwaens                                                                                                            
*Ons volgende kamp is by Onrus– 15-17 April 2016                                                                       
*Bestuurslid verantwoordelik: Louie-Cecile Boonzaaier 
*Dankie, vir elkeen se foto bydraes soos aangedui. 
*Kommentaar is altyd welkom en ek soek julle foto’s ook! 

Redakteur:  Petrus Theron   epos: theron.pj@mweb.co.za 

Lag maar lekker volgende keer is jy dalk op die bollie blad. 

Die mense het besluit braai is nie vir hulle nie. Iewers in die dorp het hulle toe gaan uiteet. Alles was  al-
reeds afgeslaan, al wat na die ete moet gebeur is haak en groet. ’n Groepie besluit toe om die haakwerk vir 
hulle klaar te doen. So word Ian Heyns se boswa aan Andre se bakkie gehaak en die woonwa aan Ian se 
voertuig, of so iets. So word daar gewag vir die klompie se terugkeer. Wat vir my altyd die beste is, sodra 
iemand begin om so iets te doen, kom help daar mense wat jy nooit gedink het, sal ’n vinger roer nie. 
 
My gevolgtrekking is dat daar tog in elke mens so ietsie insit om ’n ander een ’n streep te trek binne ’n 
goeie raamwerk. 
 
 

Daar is nog ’n paar Kalenders teen R65 beskikbaar by Petrus Theron. 


