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Sop - Verjaarsdae - Droogtehulp - Hengel - Welkom - Wild - Natuur - 

Wind - Troues        
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Vir die kamp wag ons al baie lank, ja Klipkrans was op my skimkamplys gewees maar staanplek was ‘n 
probleem. Ons het al baie van Klipkrans gehoor en ons gaan ook nog baie, dit weet ek. Hier teen Dinsdag 
voor die kamp het ’n verkoue my beet, Woensdag weet ek dis nie net ‘n verkoue nie. Ons dokter en niks 

werk nie so dis dr. toe. Ek hoor dat Johan en Alet van den Heever ook altwee plat getrek is. Die 
herstelwerk op hul woonwa gaan ook nie betyds klaar wees nie. So hulle kom nie kamp nie. Dit is Janine 
se kamp en ons moet daar wees, Vrydag oggend voel ek beter en die koors is weg ons gaan kamp, daar is 

mos ook ‘n bed. 
Ek staan weer in vir Johan met Naweek in Beeld en weet dat hulle net so uitgesien het na die kamp.  

 

IW en Elize van der 
Merwe kamp al van 

Woensdag af daar. Op die 
whatsapp groep kom jy 

agter die lede is 
opgewonde om te gaan 
kamp. Hulle is vroeg 

vroeg al gehak en in die 
pad.  

Laat oggend is ons ook 
oppad en gaan sê net gou 

hallo by Deetlefts 
wynkelder. Dis ‘n mooi 
dag in die Breederivier 

vallei. 
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Ons draai in by Klipkrans se 
hek, ja dis grondpad tot by die 

kampterrein. Ry net stadig 
dan is alles reg. Johan en 

Ohna Oosthuizen maak vir 
ons plek om verby te kom. 

Hul is oppad dorp toe, iets van 
handdoeke...dis nou nie 

handoek ingooi nie...meer 
vergeet. 

Kyk hoe gou het die natuur 
verander, 105 km van die 

Kuilsrivier af. Dis klein-karoo 
se mooi. 

Net om jou die versekering te gee dat jy nog op die regte pad is. Amper daar! Die kraglyn 
herinner jou dat jy nie te ver van die beskawing af is nie. 
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Kyk hoe glad is die water, dis nie ‘n dam nie, dit is die Breederivier wat hier vloei. Dit is prentjie mooi. 
Vir ons hier in die Kaap is mooi groen grasperke by kampterreine ‘n luukse.  

Paul Steyn wys vir die kleinkinders hoe word dit gedoen en dan kom die geduld. Petro Steyn bewonder 
ook die mooi. 
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Die foto lyk bietjie deurmekaar,  dit is nie ‘n photoshop of iets nie. Die foto is geneem deur een kamera, 
drie spieëls en een foto aksie (kliek) met die kamera.  

Andre Potgieter het oor die loop van die naweek ‘n hele paar visse uitgetrek. Ek hoop nou net hy kan 
onthou watter aas het die beste gewerk. Jy het jou gate uit geniet en selfs lang gesprekke met die visse aan 
die hoek gehad. 
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Esme Coetzee, Gebied Goeie 
Hoop se Gebiedvoorsitter, en 
haar man Duane kom kuier die 
naweek saam met ons streek, 
Suidwes-Kaap.  
Baie welkom by ons en ek 
weet julle gaan sommer lekker 
saam kamp en rus saam met 
ons klomp. Ons het Duane se 
ry en sleep vernuf getoets met 
die staan plek wat ons vir 
hulle uitgehou het. Die man 
kamp nie al van gister af nie 
en jy kon dit sommer gou gou 
sien. 

Die meeste lede is nou al opgeslaan en 
ingeburger. Die reënspinnekop het ook 

kom kyk wat hier aangaan. 
Iewers hoor jy ‘n visarend roep en dan 

besef jy hier kan mens kom rustig word en 
net ontspan. 
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Ons staan almal nader vir boekevat wat waargeneem was deur Carla Smit. Daar word gegroet en lekker 
gesels. As die son sy kop wegsteek voel mens die byt in die lug.  

‘n Gedeelte van die kampterrein uit die lug gesien. 
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Janine Theron gee vir Esme Coetzee ‘n plantjie om 
vir hulle welkom te sê hier by SWK. 

Kyk hoe verbaas is Danny! Janine 
kondig aan dat Kobus en Sonja so stil 
stil in die huwelik bevestig is op die 8 
ste Mei. Baie geluk julle twee. 

...en so waar hier is nog twee. Baie geluk ook aan 
Andre en Izandri Jonker wat 6 Oktober getroud is. Die 
liefde BLOM! 

Dit is wonderlik dat Peter en Elise Smit as ook John en Engela McDonald weer saam met ons kan kamp. 
Ons bid vir julle twee manne gesondheid en volkome genesing toe.  
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Hendriena Oosthuizen kom dra persoonlik 
groete oor van af  Dave en Koekie Griesel. 

Toyota manne take note... 
Baie geluk aan Sailor en 

Estie Viljoen, Paul en 
Adell Rosenbrock en 

Niël en Rozel Goslett met 
julle nuwe Fords. Mag 
daar net mooi 
km’s opgesit 

word. 

Tydens inteken was daar sop te koop wat deur 
Bennie Pienaar, Carla Smit, Kobus Botha en Janine 
gemaak is. Die verkope tafel is al so deel van ons 

kampe en speel werklik ‘n baie groot rol in SWK om 
die bal aan die rol te hou. Baie dankie vir elkeen se 

bydra en almal wat so getrou en stil stil hul ding 
doen. Ons is besig om te werk aan fondse vir die 

kerskamp wat elke jaar baie spesiaal is. 
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Duane wil aan Ohna Coetzee se 
“buns” vat. Hulle is vars Duane. 

Daar word vure gemaak, gesels en gelag en gebraai tot laat aand toe. Van die Kaap se kant af is daar iets 
oppad wat meeste van ons nie verwag het nie. 
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Ek lê nog in die bed en foto’s aflaai vir naweek in beeld toe begin die wind met sy dinge. Iets val en ek 
gaan kyk. Dit was by my buurman Danny maar ek kon niks verkeerd sien nie, al die tentpale is nog in 

plek.  Ek is net weer op my gemak en daar gebeur dit weer. Die keer heelwat erger. Die wat op die 
waterfront staanplekke gaan staan het staan bek in die wind. Piet Steyn loop erg deur. Die afdakkies by 

die woonwaens word afgeslaan om verder skade te voorkom. Soos dit in SWK gaan, is daar altyd iemand 
wat help, al slaap jy vas in jou woonwa. Dis mos nou staatmaker vriende! 

Toe ek die een sien het ek gewonder waar 
slaap Sekkie nou vanaand?  Ai Ai Riaan jy 
word gemis. 

By Kobus en Sonja moes die dal ook maar val. Die twee is in die woonwa en Paul Steyn maak seker dat 
daar nie los seile is wat kan wapper nie. Sien julle ook die probleem?  As die nood druk vannag is daar nie 
uitkom kans vir die twee nie. So was dit ook, Hanlo Engelbrecht is vroeg oggend nader geroep om te kom 
los maak sodat hulle kan uit kom. 

Bennie het gaan slaap en dan slaap hy 
vas. Die wind het hom nie gepla nie. Sy 
woonwa se afdakkie is ook afgehaal. Net 
die ligpaal het bly staan. Vroeg die 
oggend roep moeder natuur en hy moet 
op. So sonder bril is hy daar uit en hy sien 
die gemors. Onmiddellik is sy gedagte, 
hier is alweer ‘n streep getrek.  
Gelukkig sien hy toe dat dit nie net sy 
woonwa is wat so lyk nie. Dankie vir 
almal wat gehelp het om die skade te 
beperk. Ja, wind is nie jou speel maat nie. 

Die volgende oggend verneem ek dat dit die tafeltjie binne 
Danny se tent is wat omgeval het. Ai nou is sy eiers    
stukkend. 
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Saterdagoggend is ‘n nuwe dag en die wind het gaan lê. 
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Wat Klipkrans eintlik besonders maak is die wild 
lewe. Ek gaan ry die roete en dis asof ek op ‘n ander 

plek is, jy wens jou kleinseun het hier langs jou 
gesit en saam na die bokke gekyk. Hul kondisie is 
goed en hier is heelwat wild. Hier is ’n 4X4 roete 

ook vir die 4X4 manne. ’n Bergfiets is ook ’n goeie 
roep.   
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Danny het begin met die varkspek en Niël het die 
prentjie verder gaan inkleur. Geniet dit Rozel. 

Leani Wessels het twee dubbeldoor eiers 
agtermekaar gekry toe sy dit in die pan breek. 

Dit lyk lekker.  

Die Andre’s kan vis 
vang, hier is die 

bewyse. 

Foto: Facebook 
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Die dag het te vinnig verby gevlieg, dis alweer boekevat tyd.  
Janine het die boekevat waargeneem.  

Geniet die aand en kuier saam om ‘n vuurtjie. 
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Kyk Danny is mos eintlik ‘n 
Engelsman en dan is daar gereeld 
‘n woord in Afrikaans wat hom 

fassineer. 
Daar was gepraat van die 

Peulgewasvereniging en hier het 
‘n paar snaakse goed uit gekom. 

Die ander een was die 
“gepeupel” . 
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Dit was Ohna se verjaardag en daar word laat aand so ietsie saam met haar gedrink. Mag dit ook vir jou ‘n 
mooi jaar wees wat vir jou voorlê Ohna. 

So sê SWK nou eintlik welkom aan Duane en 
Esme. Julle moet weer kom saam kamp hoor.  
Dit gebeur gewoonlik net een keer met jou. 

Esme het te lekker gelag.  
Dankie ook vir dit wat julle twee doen vir SAWA 

en dan in besonders vir Gebied Goeie Hoop. 
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Vroeg Sondag oggend is die hele wêreld ingekleur en mooi gemaak vir ons om te bewonder. Sy grootheid 
kan ons om ons sien en ervaar. “Wie sou dit als gemaak het? Die Here ja dis Hy”. 
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Ds. Stefaans Burden het vir ons die kerkdiens kom waarneem.  
Met sy kitaar en klankstelsel het hy vir ons hier op Klipkrans 
met sy gawes en talente kom seën. Die Lewende Water is vir 

almal en verniet. 
Baie dankie Ds. Stefaans dat jy hier op ons akker ook kom saai 

het.  
 

Danny le Roux het ‘n lang lys wat tydens 
voorsitterstee bespreek moet word.  Hy het dit baie 

goed hanteer. 

Baie geluk aan ons twee 
verjaarsdag dames wat die 

naweek verjaar het. 
Ohna Coetzee - Saterdag  

Joaninne Oosthuizen - Sondag 
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Toekennings 

Andre en Izandri Jonker 
Verdienste 

Robin Bauwer 
Verdienste 

Louie-Cecile Boonzaaier en Andre 
Potgieter     50 Algemeen 

Ian en Antwanette Heyns 
30 Streek 

Koos en Hendriena Oosthuizen 
140 streek 

Engela en John McDonald 
260 Streek 

Bennie Pienaar  
Nasionale Meriete  

25 Jaar Lidmaatskap 

Rozel en Niël Goslett 
Nasionale Meriete 

Sailor en Estie Viljoen 
Verdienste, Streek Ere Gebiedsmeriete 

Pieter Henning-Kampleier-Onrus 
Carla Smit-Kampleier-Klipkrans 

Al die toekennings was oorhandig deur Danny le Roux - SWK voorsitter 

Baie geluk aan elkeen! 
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Sjoe, die inset en skenkings vir die droogtehulp van die SWK lede die naweek by Klipkrans was groot. 
Selfs na die tyd het daar nog skenkings ingekom. Soos dinge nou lyk is my bakkie te klein en sal ons 'n 
sleepwa of nog 'n voertuig(e) moet saamvat. Baie baie dankie vir almal en elkeen se omgee, ondersteuning 
en bydraes.  

Niel Goslett En steeds kom die skenkings in. Vandag 'n mooi bedrag ontvang. Baie dankie aan die per-
sone verantwoordelik daarvoor. Ek staan in verwondering en diepe dankbaarheid vir wat een SAWA 
streek kan doen deur saam te staan.  

Foto: Niël Goslett 

Om saam met SWK te kamp en ’n lid te wees is baie meer as net om’n kamper te wees of om te sê ek gaan 
een keer ’n maand iewers saam met ’n groep kamp. Dit het ek net weer die naweek besef, hierdie is omgee 
mense, mense wat mekaar help maar ook die wat hulle glad nie ken nie. Daar kom ‘n woonwa in en die 
man was regtig siek gewees en sterk nog aan, as jy weer sien is daar hande wat help regtrek en opslaan. In 
die voogde groep word daar gevra vir sop, Iemand wat nie eens deel is van die voogde groep nie sê hy sal 
help sop maak. Vrydagaand kom hy met twee potte sop daar aan. ‘n Woonwa se wiellaer het ‘n probleem 
en daar word gehelp. Ons kort ‘n waster en iemand ry dorp toe om een te gaan soek. Hy kry nie die regte 
grootte waster nie en soek totdat hy ‘n pyp kry met die regte mate. Daar word ‘n stukkie afgesaag en die 
wiel kan weer draai.  
Ek weet dat daar baie mense is wat Naweek In Beeld lees en nou wil ek jou vra of jy nie ook wil help nie? 
Gooi vir jou nog ‘n koppie koffie en lees die volgende twee insetsels. As jy daarna voel jy wil help kom 
gesels met ons.  

Facebook inskrywings...... 

https://www.facebook.com/niel.goslett
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Sedert my heel eerste besoek rondom 1993-94 kuier ek gereeld op De Riet, ŉ plaas naby Vanwyksvlei in 
die diep Karoo. Alta en Neill Kruger het my destyds aan die plek en sy mense kom voorstel. Vriende het 
hartsmense geword. Kosie en Francis van Schalkwyk en hul familie, die plaas en die omgewing het deel 
geraak van ons. Ek voel tuis op De Riet.  
Kosie en Francis het op Vanwyksvlei grootgeword. Hul kinders is hier gebore en het hier grootgeword 
toe die dorp nog ŉ skool en ŉ koshuis gehad het. Die dorp het toe nog ŉ hotel, ŉ tennisbaan en mo-
torhawens gehad. Die telefoon sentrale was uit die dorp beheer. 
Tegnologie het ook ŉ impak gemaak op so ŉ afgeleë plek. Die gelui van die plaastelefoon wat met vier 
kort luie jou geroep het, en ander kombinasies vir die plase in die omgewing het stil geraak. Dit is 
vervang met ŉ satelliet foon. Die marnet radio het nie meer soveel boere wat inskakel daarop nie – dit 
het stil geraak. Die Lister-enjin wat die generator aandryf vir die ligte word nou aangevul deur 10 groot 
sonpanele. Daar is nou ŉ sonkrag stelsel wat kombuistoestelle van krag voorsien. Ligte gaan nie meer af 
sodra die Lister afgeskakel word nie. Daar is nou TV ontvangs op die plaas a.g.v. die DSTV satelliet skot-
tel. Die ou antrasiet AGA stoof werk steeds in die Winter, maar ŉ gasstoof doen deesdae meeste van die 
werk. Water word steeds uit die aarde gepomp met windpompe, maar sommige van die kampe het al 
sonpompe. Met elektriese krag is daar nou ŉ drukpomp vir die water vir huisgebruik. Die badkamer het 
nou ook ŉ stort. ŉ Waskom saam met die bad word dus baie minder gebruik. 
Op De Riet het groot vriend Neill Kruger my aan Jan Kum-Kum kom voorstel, die ou Boesman wat baie 
van ons leer jag het. Respek vir die veld geleer het. Vir hom het ek oneindig respek gehad. Ek het vir Jan 
Kum-Kum op De Riet kom kry – of eintlik het hy vir my De Riet gemaak. 
Oor die jare het ek al die verskillende gesigte van die plaas en die omgewing gesien. Die mooi as die 
boesmangras so hoog staan dat jy moeilik oor die vlaktes kan sien. Die suiwer hemelruim met die sterre 
wat net bokant jou kop blink. Die melkweg wat ŉ helder ligstreep oor die hemelruim strek. Die laaste 
paar jaar het die wêreld meer sy swart kant gewys. Daar is min tot geen weiding in die veld. Oral is die 
vee minder as in die verlede en in ŉ baie swakker kondisie. Mens en dier kry swaar met die droogte. Op 
De Riet het dit in Mei-maand laasjaar ongeveer 25mm geval. Daarna niks nie. Hulle wag in geloof vir 
lewegewende reën. 
Die mense hier lewe naby aan hul skepper. Huiskerke en familie nagmaal is aan die orde van die dag. Op 
Kosie se bedkassie lê ŉ goed belese Bybel – een met ŉ bruin leer omslag. Hy het my filosofie kennis al 
menige kere getoets met uittreksels uit die Bybel. Selfs die SKA projek moes verduidelik wat wil hulle 
dan nou maak as hulle in tyd wil terugkyk. 
Die Karoo is nie mooi gemerk soos ons provinsies of munisipale streke op kaarte of met borde langs die 
pad nie. ŉ Mens weet egter wanneer jy in die Karoo is. Jy voel dit en jy sien dit. Mense lewe anders hier 
as in die stad. Dis Afrikaans. Volgens die 2011 sensus praat 97.7% van die mense hier in die Kareeberg 
distrik Afrikaans. Een tannie het my mooi laat verstaan: “Kyk, hier ken ons net 3 Engelse woorde – Yes, 
No en F#k jou”.  
Op Landbou.com lees ek oor die onlangse Karoo-reën hoe Mnr. JB Vos beskryf dat ŉ area met ŉ radius 
van ongeveer 100km rondom Vanwyksvlei niks tot 10mm reën gekry het die afgelope Paasnaweek. “Ons 
is diep in die moeilikheid hier. Ons moet nou drastiese stappe doen en dalk ons plase ontruim.” Hierdie 
berig was nadat meeste van Suid Afrika goeie reën ontvang het. 
Om die nood in die Karoo so effe te verlig ry ek en vriend Danny le Roux die 18de April met ŉ vrag kos 
vir De Riet en omgewing.  
Vanaf die Kaap tot in Brandvlei is die reis relatief vinnig. Net meer as 570km en 6.5 ure se ry. Op 
Brandvlei gooi ons eers diesel in en blaas die bande af vir die grondpad. Ons draai Oos - weg vanaf die 
teerpad – Vanwyksvlei se rigting. Die R357 loop verby SKA se skottels - ŉ grondpad van 149km. Ons sien 
slegs een ander motor op die grondpad. Slegs twee plase langs die pad lyk nog bewoon. Ons het later 
gehoor daar is nie veel meer bewoonde plase nie. Na net meer as 120km draai ons links, deur 7 
plaashekke, elkeen ongeveer 2 tot 3 km uit mekaar. Amper 2-ure se ry aan die grondpad. Hier was 
lanklaas ŉ padskraper op die grondpad. 
Die droogte se klem is nog sterk om die gemeenskap. Mense sukkel om te oorleef. Daar is min tot geen 
kos in die veld vir die skape nie. Mense lewe eenvoudig. Daar is min plek of geld vir luukshede – of selfs 
vir die alledaagse noodsaaklikhede. Lewensruimte is daar baie. Hier is maar gemiddeld 1 mens elke 3-4 
vierkante kilometer. 
Saam met die kuier bring ons kos – amper soveel as wat die bakkie kan dra. Ek vra Francis om te help 
om die kos te deel waar die nood groot is. Sy deel die grootmaat blikkies en pakkies in bondels. Sy weet 
hoe die nood druk. Hulle ervaar dit self, maar tog word daar ruim gedeel. Die eerste aand kom die 
eerste gesin ŉ deel haal - dis mense van ŉ buurplaas – amper 8km weg soos die kraai vlieg. ŉ Rowwe 
plaaspad.  

Geskryf deur Niël Goslett 
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Trotse boeremense. Ons eet eers saam. Die woorde is min maar die dankbaarheid is groot. “Dit gaan 
goed met ons, dankie. Dis net baie droog.” Later kry ek ŉ dankie boodskap: “Selfs my sout was op en 
julle kom seën my met sout...” 
Ons ry die Saterdag dorp toe. Dit is ŉ uur se ry met die hekke en die klippe-pad. Vir die plaasmense is 
dit ŉ alledaagse realiteit. “Ons plaasbakkie ry nou met 10-ply bande. Dis vrek duur, maar ek kry nie meer 
so baie pap wiele nie.”  
Eerste stop is by een van die dorpsmense. Ons laai kos vir hulle af. Daar is min in die huis, maar die 
mense is vriendelik en innemend. In die kombuis word daar vetkoek gemaak. Op die eetkamertafel is ŉ 
groot legkaart van die dorpie Manarola in Italië waarmee hulle besig is. 
Ons maak ŉ draai by die koöperasie. Monique is die dame agter die toonbank. Die rakke is netjies 
gepak met die nodige wat ŉ klein boeregemeenskap nodig het. Sy help vir oom Fasie met sy twak en 
“sulke lang harde koekies” wat die tannie wil hê – “Provita, oom?” – vra sy voor sy dit van die rak afhaal 
en oplui.  
Ons kry ŉ week se voer vir die skape. “Dis maar elke week se ding. As ek nie voer saam met die turksvy-
blare en die aartappel stukke gee nie, dan kom die skape nie voor nie.” Danny betaal vir die voer. “Ek 
voel ek moet ook ŉ bydrae lewer.” My bakkie voel weer gelaai onder die sakke voer.  
Ons stop by André se slaghuis. Ons ken kom - hy ry soms Kaap toe met skaapvleis wat baie mooi verpak 
is vir die stadsmense se bestellings. “Jong, ons kry nie genoeg vleis vir Kaap toe ry nie. Hier is nie meer 
slaggoed nie. Die groot winkels in die stede vat alles weg wat die slagpale hanteer. Die boere kry ook 
nie meer pryse nie. Dinge is verkeerd-om. Hier is nie slaggoed nie maar die pryse wil nie styg vir die 
boere nie. Die pryse gaan net af.” Ons koop twee van die ses skape wat in sy koelkamer hang. “Vroeër 
was my koelkamers vol vleis.” Die opsaag en verpakking is soos altyd baie goed en mooi gemerk. 
Terug op die plaas word die skape se voer voorberei. Dit is ŉ mengsel van gekoopte voer, aartappel 
stukke en turksvyblare. Die aartappels is ŉ skenking van boere uit die Vrystaat deur Boere in Nood. Die 
turksvyblare groei op die plaas en word gepluk en in klein stukke gekap voor dit saam met die aartappel 
stukke gemeng word. Dit is vreemd om te sien hoe die skape die vreemde mengsel vinnig opeet.  
Die aand neem ek foto’s van die plaasmense en hul kinders. Dis nie aldag dat hulle iemand het wat 
goeie foto’s neem en vir hulle laat kry nie. Hul dankbaarheid is groot. Die fotonemery het nou al ŉ in-
stelling geword. 
Met die dat die telefoonlyne in groot dele van die Karoo nie meer werk nie, het Telkom satelliet fone op 
sommige plase ingesit. Saam met die nuwe tegnologie is daar ook beperkte WiFi. Dis ŉ luukse en ŉ 
nuwe tegnologie hier op die plaas. Teen Sondag wys my foon se yr.no se weerkaart dat dit kan begin 
reën. Kosie stap uit en kyk na die Noord-Weste. “Nee wat – hier is nog niks weer wat kom nie.” Ek glo 
vas in tegnologie, so saam met yr.no maak ek ook my Ventrusky app oop. Dit wys hoe die reën teen 
Maandag net voor 3-uur gaan begin val. Maandag staar ek saam met Kosie in die rigting waarvandaan 
die reën vir hulle kom. “Nee jong, dit lyk nie na reën nie.” Amper 50-jaar se boere-ervaring kom nou 
testaan teen die moderne tegnologie van weervoorspellings. “Hier is wolke, maar dit dra nie reën nie. 
Jou weervoorspellings is nie reg nie”. Ek kan sien dat hy saam met my wil glo dat dit sal reën, maar in sy 
oë is meer wanhoop as verligting. 
Maandag 3-uur kom en gaan. So ook Maandag nag en Dinsdag oggend. Ons vat die pad terug Kaap 
toe. Nog steeds geen reën op De Riet. 
So 25km voor Brandvlei kry ons reën. Dit moet die reën wees wat yr.no voorspel het. Groot poele water 
in die pad. Die bakkie ry swaar deur sommige van hulle. Selfs die rivier net voor Brandvlei het water. Dit 
is water wat Noord vloei – Grootvloer net Wes van Verneukpan se kant toe. 
Ons gooi weer diesel in op Brandvlei. Net kort van R500 se diesel vir die grondpad in plaas toe, dorp toe 
en weer terug. Ek bel plaas toe. Het julle reën gehad? “Niks nie. Net ŉ paar belofte druppels. Nie eers 
nodig gehad vir die bakkie se wipers.” Ek vertel van die reën op Brandvlei. “Ja, dit klink my daardie men-
se het die keer genade gekry. Ons beurt sal seker kom. Ek weet net nie wanneer nie.” 
Terug by die huis probeer ek saam met Danny en ander vriende planne maak. Ons moet iets kan doen 
om die mense en die gemeenskap te kan help. Ons kan nie hartsmense en ŉ gemeenskap oorlaat om te 
vergaan in die droogte nie. Om kos bymekaar te maak en aan te ry is relatief maklik. Dit is egter ŉ kort-
termyn oplossing. Ons moet kundigheid by die mense uitkry om dit wat stukkend is reg te maak en 
mense op so ŉ vlak kry om te kan aangaan wanneer dit weer reën. 
Na hierdie lang lees: As daar enige van julle is wat voel hy kan tyd afstaan om saam te kom en sy kun-
digheid kan deel moet hy /sy my asb. laat weet. As jy ŉ motor- trekkerwerktuigkundige / elektrisiën / 
sweiser / boekhouer / rekenaartegnikus / tandarts / dokter / dominee / haarkapper of enige kundige is 
wat bereid is om sonder vergoeding tyd af te staan om die boere en mense in nood daar te gaan help, 
laat weet my asb. Die nood en die tekorte is regtig groot. Ons sal reël dat jy in kontak geplaas word met 
die regte mense om so direk hulp te verleen vir solank jy bereid is om dit te doen. 
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Geskryf deur Louis Havenga 
 
Die hele konsep van “Vriende van Perdeberg” het ontstaan na een Sondag oggend se preek waar die domi-
nee genoem het van hoe swaar dit finansieel gaan by die kinderhuis in Moorreesburg, Huis van Heerde en 
die Maandag oggend by die werk het ek besef dat almal van ons wat gehoor het van die nood seker nie 
weet hoe ons kan help behalwe om dalk ‘n paar rand te skenk nie. Ek het toe drie van my kollegas gevra 
of hulle bereid is om ‘n hulle lywe op die spel te sit en ‘n redelike lang afstand (125km) te trap ten bate 
van fondse insamel vir die kinderhuis. Nodeloos om te se hulle het onmiddelik ingekoop in dit en 
Perdeberg Isuzu het ook ingewillig om ook aan boord te kom. 
 
Ek het begin rondvra en van ons kliente en vriende aan boord gekry en “Vriende van Perdeberg” bestaan 
tans uit 14 fietsryers wat beplan om die Saterdag oggend van 1 Junie ± 6 uur vanaf Perdeberg Motors in 
Malmesbury te vertrek en dan die 40km tot by Windmeul Kelder te ry waar ons ± 8 uur behoort te wees en 
gaan koffie drink. Daarna gaan ons deur Wellington tot by Hermon trap wat weer so om en by 40km gaan 
wees en dan wil ons by Du Vlei stop vir koeldrank / bene rek. Hiervandaan kom die moeilike deel (45km 
= baie opdraendes)deur Riebeeck tot by Moorreesburg waar ons hoop om om en by 1uur na half twee te 
wees afhangende van die weer / wind van voor. 
 
Perdeberg Motors het twee voertuie beskikbaar gestel om saam met die fietsryers te ry vir “back up” en 
ook sodat ons voertuie met hazards en oranje ligte op die dak het om sigbaar te wees vir ander padver-
bruikers. ‘n Supermark het ingewillig om 250 buns te skenk en twee ander besighede op Malmesbury het 
ingewillig om die wors se kostes te dra vir die wors rolletjies, daar is tans 70 kinders in die kinderhuis en 
dan is daar nog die personeel asook fietsryers en agterryers wat moet eet. Twee van ons personeel gaan die 
hout, roosters en alles bring wat benodig word en sal solank vuur maak op Huis van Heerde se perseel ter-
wyl ons ander nog op pad is en solank begin braai en Huis van Heerde se kombuis gaan vir ons chips gaar 
maak saam met die worsrolle.  
 
Sover val alles nog mooi in plek en ek voorsien dat tussen ons 14 ryers ons definitief die R20 000 merk 
gaan oorskry wat ons gestel daar het, inteendeel so oop soos almal se hande is in hierdie moeilike tye wat 
ons in leef gaan ons dalk hierdie perk met ‘n hele paar duisend rand oorskry. 
 
Weereens baie dankie aan SAWA vir die bydrae wat deur bestuur bewillig is en dra ook my dank oor aan 
een en almal wat na die Voorsitters tee na my toe gekom het en donasies gemaak het. Ek sal na die tyd 
fotos van die dag aanstuur en ook laat weet hoeveel geld ons ge-in het met die projek. 
 
Kamp groete 
Louis Havenga 
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Daar word koffie gedrink en gepeusel aan dit wat die lede op die tafels kom uit pak het. Dankie ook vir 
elkeen se bydra.  

Die Sondag by Klipkrans was 
anders. Gewoonlik word die 
naweek gerek tot hy nie meer 

kan nie. Ons maak vuur en 
braai vir ou laas iets saam. Nie 
vandag nie want die wind het 

weer kom kuier en al sy 
boeties en sussies saam 

gebring.  
Baie gou was meeste van die 
lede opgepak en op pad huis 

toe. Ons is van die laastes hier 
weg met baie goeie ervarings 

en mooi om saam te neem huis 
toe. Baie dankie aan Klipkrans 
se mense dat ons hier by julle 
kon kom kuier het. Dit was 
regtig baie spesiaal gewees. 

Foto’s: Carla Smit 
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Satelliet Weskus baie geluk met julle mooi embleem. 
 

Die embleem is baie beskrywend. 
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*Kampbywoning: 28 eie lede, 1 gaste en 1 uit ander streke.                                                                                                                     
*Ons volgende kamp is by Mountain Breeze. 
*Bestuurslid verantwoordelik: Petro Steyn 
*Foto’s geneem deur Petrus Theron, tensy anders aangedui. Dankie vir die                     
foto-bydraes.  
*Kommentaar is altyd welkom.  Epos: theron.pj@mweb.co.za 
 
 Ondervoorsitter:    Petrus Theron 

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

Nou moet julle my help want ek het niks vir die bollie blad nie. 
Vir my is dit ‘n eerste. 

Kan dit wees omdat die Gebiedvoorsitter kom saam kamp het? 
Verseker nie. 

Dalk die nuwe kampterrein? 
Ook nie. 

 
Dalk het julle geleer om stil te bly..... 

...wat ook al dit mag wees ......weet ek nie. 
Kamp bly lekker! 


