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  Guano Caves           8 tot 10 Junie 2018 

#062018 

 

Al die SWK lede by die huis word gegroet. 
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Junie en Julie maand sien jy wie is die ware kampers, die wat selfs in die reën en wind gaan kamp. Daar is 
ook ander faktore wat ‘n rol speel soos die koste, afstand en siekte. Voor ons vertrek vrydagmiddag  
verneem ek dat ons net 12 woonwaens vir die naweek gaan wees. Baie van die lede is alreeds by Guano 
Caves teen die tyd dat ons vertrek. SWK het laas in 2014 daar gekamp. Net na Ashton kry ons die eerste ry
-stop. Ons bewonder die berge en die vorms van die rotsformasies. Janine Theron sien dat daar ‘n plek in 
die berge is wat soos twee stewels lyk. Wolke vertel vir ons dat daar reën oppad is. Nie lank nie of ons ry 
tot by ‘n 2de ry-stop net voor Montagu. Hier is ons gelukkig en gou aan die beweeg.  

By Guano Caves draai ons in, hier word gebou en 
gewerkskaf. ‘n Nuwe pad en ingang word gebou. ‘n 
Brand het groot skade aan die bosse om die 
kampterrein gemaak.  Ons word vriendelik ontvang 
en teken in by ontvangs.  

Die ginger kat het haar tuis gemaak tussen 
ons woonwaens en by Sailor Viljoen het 

sy haar lêplek gekry. 
Die terrein en geriewe is skoon en baie 

netjies. 
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Tussen die berge steek son 
al vroeg middag sy kop 

weg. Paul, Isabel en Elmarie 
Steyn kamp alreeds vir ‘n 

paar dae hier. 

Hier is Louie-Cecile 
Boonzaaier & Andre Potgieter 

en Koos &        Hendriena 
Oosthuizen al besig om uit te 
span rondom ‘n Koos-vuur.    

Danny le Roux het kom hallo 
sê. 

Paul en Hanlo             
Engelbrecht kom 

groet ook. 
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Koos Oosthuizen het vir ons 
die boekevat waar geneem. 

Johnnie en Jutta Louw 

Andre Potgieter en Louie-Cecile 
Boonzaaier. 

SWK se voorsitter 
Danny le Roux heet 
almal welkom. Die 
naweek se program 

word gegee. Hy 
staan in vir Petro 

Steyn as bestuurslid. 
Sy kon nie die kamp 
bywoon nie agv ‘n 

rug besering. Sterkte 
vir jou Sekkie. 

Teresa le Roux en 
Hanlo Engelbrecht 
het vir ons die in-
betaling behartig. 
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Na boekevat het Paul eers gou vir my die nuwe 
swembad gaan wys.  Ek het so gewens dat al 
SWK se lede kon sien hoe mooi dit hier lyk. Dis 
besonders, enig in sy soort.  
In die donder hoor ons iets en Paul sien toe die 
swart swaan raak. Eers nadat ek die foto geneem 
het kon ek sien wat dit was.  

Die swembad is by die hoofhek / kantore . Die 
ander een is erg deur die brand beskadig. 
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Melicia Engelbrecht lees saam 
met Hanrè ‘n boekie. Oupa Paul 
het later vir altwee die boeties op 
sy skoot gehad. Rikus en Hanrè 
Die twee het hul Oupa gemis. 

In die Kaap braai ons ‘n broodjie en die moet reg gebraai word. Jou naam word aan daardie broodjie 
gekoppel soos Danny dit al beleef het. Hy het vir hom ‘n broodbraaier van formaat aangeskaf. Hanlo doen 

dit met ‘n passie.  Die kole moet reg wees en dan moet jy nie aandag afleibaar wees nie.  

Die gesig 
sê alles. 
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Danny soek iets maar hy weet nie waarvoor nie. Verseker weet Paul waarna Danny moet soek! 

Sippie Henning het ook deur 
geloop. 

Laataand was daar ‘n 
soetetjie om die koue uit 

die bene te haal. 
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Vrydagnag het die wind opgekom en ‘n paar ruk winde het ‘n hele paar van ons wakker gemaak. ‘n Rukkie 
daarna het dit gaan lê, asof  jy ‘n deur toe gemaak het.  

Estie Viljoen het vir ons die dag se boekevat 
waargeneem. 

Hierna het ons Montagu gaan verken. Heel eerste 
soos altyd is dit die droëvrugte winkel. 
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Ontbyt was volgende op die lys. Vir 
sommige het ‘n stuk koek ook getel as 
ontbyt. Ons het almal die kos geniet. 

Daar word droëvrugte 
aangekoop, so van sy “ma” 

af. 
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Andre het Saoedi-Arabië toe gegaan om by die kamele uit te 
vind hoe die Springbokke teen die Engelse gaan vaar. Die 
gesprek is op band vasgelê. 

Die kameel het nie geweet wie die Springbokke is nie. Andre wys toe vir hom ‘n foto van Mandela en daar  
gaan al die ligte aan. 

Die gesig sê alles, ons sal maar daarby moet berus. 
Met dit in gedagte boek ons die restaurant sodat 
ons die toets daar kan kyk. 

Wag, ek is nog nie klaar 
nie….. 
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So 20 minute in die wedstryd kry Andre weer ‘n boodskap van kameel af. Die trane wat so oor sy wang 
geloop het was oor die eerste 18 minute van die wedstryd.  

Op die bokke! 
Sailor, Paul en Danny 

Saterdagaand het die 
vure weer hoog ge-
brand. 
Koos Oosthuizen, 
Huibre Christensen 
en Andre. 
Regs is Louie-Cecile 
besig met die kos 
kas. 

Sailor en Estie Viljoen se 
vuurtjie loop ook mooi.  

Skattie wie het gewen? 

Kan ek ook ‘n bok 
wees? 

Die Bokke Skat…. 
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Saterdagnag het die reën geval en ons is dankbaar vir elke druppel. Die riviere loop weer en poele water 
staan langs die pad. Dis werklik stil hier, net die voëls wat ons vroeg oggend vermaak met hul sang.  
Voor kerk het Rikus en Hanrè weer die skopfietse aangedurf.  

Ons maak reg vir Kerk...Ds. Haroldt la Grange het vir ons die Woord kom bedien. Hy en ‘n deel van sy 
gesin het kom saam kuier. Ons het gehoor dat ons tot rus moet kom soos die trein by ‘n stasie. Vrydag en 
Saterdag se boekevat het ook mooi ingepas saam met die boodskap. Dankie vir die menswees en           
gemaklike boodskap.  

Na die diens het Danny die voorsitterstee vir ons 
gelei. Hierdie was ‘n lekker kort een maar tog het 
ons weer lekker gelag vir die engelsman. 
Hy vra vir ons of ons weet wat is ‘n mongoolse ete. 
My mens nog nooit van so iets gehoor nie. Hy vertel 
toe in engels wat hy bedoel….”Mongoose Supper” 

Kyk ma geen 
hande….kyk ma 
geen tande….. 



13 

 

Sjoe hoe water my mond nou... 

Wonder wie gaan in          
Bollieblad wees…. 

Ek het houding   
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So kom ‘n BAIE lekker naweek ook tot ‘n einde. Ons was min, die wat nie hier was nie het iets gemis. 
Dankie vir elkeen wat die naweek mooi gemaak het. Guano Caves is fantasties, die geriewe is tops, skoon 
en netjies. Die gras is aan die groei nadat die pitte verwyder is. Die baie diere is goed versorg. Die oasis by 

die kantoor is werklik een. Hier is iets vir oud en jonk. Ons het Guano Caves geniet! 
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Daar gaan heerlike eetgoed ook te koop wees, so kom kuier sommer so 'n bietjie voor die tyd en ook ge-
durende die pouse. As u nog nie kaartjies het nie, moenie by die huis bly nie! Ek is seker daarvan daar sal 

'n sitplek vir u beskikbaar wees en ek sal my stoel afgee vir ten minste één van julle    
 
Mooibly en sien u almal Saterdag! 
 
Petro Steyn 
Sekretaresse 
nms SAWA Suidwes-Kaap 
  
074-180-1658 

 SWK GOSPEL SHOW 

Waar: AGS gemeente Durbanville 
             H/V Van Breda & St John straat, Vergesig, Durbanville 
   -33.842321,  18.635395 
Datum:  16 Junie 2018 
Koste:  R75 per persoon en skoolkinders gratis 

Het jy al vir ons kaartjies gekoop Skattie…. Ons 
tyd loop uit. Ek hoor die jaar se show gaan baie 
goed wees. Die klomp wat gekamp het gaan almal 
daar wees! Ek hoor die eetgoed is so lekker mmmm 
daardie pannekoek wat Ian maak gaan ook daar 
wees. Ons kan mos nie hier by die huis sit nie. 
Ek sal iets aan my hare moet doen! 

Skat ek het vir computicket gebel en hul sê 
ons kan die kaartjies by die deure koop. Vol-
lie het gesê hy kom ook saam. Hy sal net heel 
agter moet sit want anders kan ons nie so 
mooi sien nie. Dalk kan ek en jy ook vir hulle 
iets sing, ek is mal oor jou bas. 

 16 Junie 2018   

https://www.google.co.za/search?q=computicket&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiCp4zpq87bAhUKBsAKHSFMAikQkeECCCUoAA
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Nuwe   Lede 

Toekennings     

Geen 

Geen 

Kampleier  

Pieter Henning 
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Pleisterblad 

Louise Mitchell se Ma (Tienie Havenga) het geval. 
 
Petro Steyn het ‘n senuwee in die lae rug wat knyp en gaan vir operasie. 
 
Alec en Joan Foster se kleinkind is siek in die hospitaal. 
 
Piet Steyn was vir ‘n galaanval in die hospital gewees. 
 
Neville Alston se vriendin, Anneline se seun het ‘n beroerte geahd. 
 
Teresa le Roux het ‘n ligte beroerte gehad en was in die hospitaal 
 
Christo Snyman was in intensief- ‘n derm het gebars. 
 
 
Kom ons dink aan die lede en ondersteun waar jy ook al kan. Hulle het oor ons pad gekom en is ook deel 
van die liggaam van Christus. Sterkte en spoedige beterskap vir elkeen. 
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Spog blad 

Stuur asb. vir ons die spog inligting deur sodat ons dit hier kan plaas. 

Petrus en Janine Theron het ‘n kleindogter ryker geword 

Baie geluk! 
 

Janelle, Neil en Janè Smit. Hier was Janè al 12 dae oud. 
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*Kampbywoning: 11 eie lede, 0 gaste en 1 Noordboland streek.                                                                                                                     
*Ons volgende kamp is by Altydwater  20 tot 22 Julie 2018. 
*Bestuurslid verantwoordelik: Carla Smit 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron, tensy anders aangedui.  
* Dankie Johan van den Heever dat ek NIB kon doen.  
 
 
 Saamgestel deur  Petrus Theron 

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

Skattie SAWA SWK kom mos die 
naweek by ons kamp. Ek hoor hulle 
is ‘n lekker klomp en “like” ons 
kwaai. 

Ja Skat hier is al 10 woonwaens  
verby ons en almal het vir my 
gewaai. Hier kom die 11de een nou 
aan gery. Dis al baie donker. Vollie 
kan jy sien waar hy is? 

Ek kyk gou…………. Ooo gaats hy het 
die afdraai verby gery…….hy is oppad 
grotte toe met ‘n woonwa….waar gaan 
hy omdraai…..iemand sal moet help. 
Ek het gehoor hy is die kampleier….. 

Pieter Henning jy verdien die een, gelukkig weet jy hoe om met ‘n woonwa om te draai.  


