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NAWEEK IN BEELD
Suidwes-Kaap
Kardoesie 16—18 Oktober 2020

En daar gebeur dit toe dat Oom Cyril sê, Laat julle gaan kamp, die buitelig en son is goed
om die Corona virus te verdryf. SAWA hoofkantoor gee ook die groen lig en Suidwes Kaap
trek laer by Kardoesie vir die naweek van 16/18 Oktober. Dit is dan ook die 4de kamp van
die jaar, my 3de kamp wat ek bywoon as bestuurslid, wat dan ook die 2de laaste kamp van
Suidwes Kaap vir 2020 is asook my 1ste kamp wat ek aanbied en optree as Kampleier.

17 Lede en 2 Gaste het die kamp bygewoon
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Vrydagaand se boekevat is deur Ona du Toit behartig en Saterdagaand het Koos
Oosthuizen vir ons die boodskap gebring.
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Vrydagaand na boekevat kon ek uiteindelik Carla en Niel se wyn oorhandig wat hulle
met die Kwarantynvaart gewen het.
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Daar het ‘n goeie gees geheers en almal het lekker gebraai en oor en weer gekuier.
Koos het selfs “gebrag” met sy braai met ‘n “view”

So moet jy ‘n sonsondergang geniet Yolanda
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Hoeveel mooier as dit wil ons dit dan nou hê? Kyk dan net die sterreprag!
Dankie Petrus vir die pragtige fotos.
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Die natuur fotograwe het natuurlik ook nie op hulle laat wag nie. Baie dankie vir almal
se fotos wat hulle aangestuur het.
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En almal geniet hulself op hulle eie manier
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Hannes Heyns se neef, Louis Braxton het kom kuier en Sonja Snyman se kinders en
kleinkinders het ook kom saam kamp.

8

Sondag oggend se boekevat is deur John McDonald waargeneem, dankie John vir ‘n
pragtige boodskap. Die Therons het vir ons gehelp om die noot te hou.
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Na die kerk diens het Danny voortgegaan met die voorsitters tee waar hy ons ook bietjie meer ingelig het rakende die finansies van SAWA wat onder druk is en ook dat daar
op alle moontlike maniere deur hoofkantoor gepoog word om geld te bespaar. Weens
die Presidente saamtrek wat nie kon plaasvind was die enkele grootste inkomste skielik
nie daar nie maar aan die positiewe kant is daar omtrent R140 000 gespaar deurdat die
Kongres via Zoom plaasgevind het en daar geen uitgawes was om al die afgevaardigdes by die Kongres te kry nie.

Ona du Toit word amptelik voorgestel as Sawanant
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Tydens die Kongres het Petrus Theron eervolle vermelding gekry vir streek– en gebiedsbydrae tot die webwerf en Johan vd Heever het ‘n toekenning ontvang vir Beste
Nuusbrief Vordering.

Anita Huisamen kry ‘n plaatjie vir 10 Streek
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Anna-Maree du Toit kry 20 Streek en Paul en Adell Rosenbrock kry ‘n 40 Streek
plaatjie
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Riaan en Petro Steyn voltooi 75 Algemeen en Koos en Hendriena Oostuizen kry 150
Streek. Baie geluk aan almal wat toekennings en plaatjies ontvang het.
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Nog so ‘n paar fotos van ons Sawanante in aksie en rustend
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Waars dit lekker—Hiers dit lekker!!

15

Backseat drivers??????

En dan was daar die fikse, flukses onder ons
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Die volgende insetsel is van Niel Goslett ontvang—so is daar maar altyd iemand wat
vir iemand anders‘n poets wil bak.

Braaibroodjies is draaibroodjies…
Danny le Rouxis ’n groot sterk man met vele talente. Hy het onder andere ’n papegaai
boerdery, verskeie tipes hoenders en besondere seewater visse wat hy in verskeie groot
see tenke aanhou. Sy mariene tenke is spesiaal vir hom en hy is baie kundig in die biol-

ogie rondom die watergehalte en sy visse. Hy is baie trots op sy vistenke, sy voëls en sy
hoenders.
By ’n kamp is Danny ook trots oor sy hout vure en sy braai vernuf. Vroeg al in sy tyd
by Suidwes-Kaap het hy egter sy swakheid gewys - hy sukkel om ’n goeie braaibroodjie te bemeester.
Hy het toe probeer om vir Rozél Goslett ’n braaibroodjie te rooster en dit totaal verbrand. Haar vertroue in Danny as braaibroodjie braaier was daarmee heen.
Oortyd het sy vriende Danny se probleem agtergekom en dit begin uitbuit. Danny se
aandag word maklik afgelei as hy braai...

Asof dit beplan was ... Die Burger publiseer op Woensdag 14 Oktober in die week voor
die Kardoesie kamp ’n artikel oor braaibroodjies in die Versnit bylaag getiteld: Braaibroodjie-beraad. Erida du Toit deel van haar resepte en Jan Braai word aangehaal.
Daar word selfs stapsgewys verduidelik hoe om die perfekte braaibroodjie te maak.
Die strik word gestel...Dele van die artikel word onder die vriende gesirkuleer op
WhatsApp. “Wie kan so ’n lekker broodjie braai?” Rozél spring self die aand in en
neem foto’s van haar braaibroodjie wat stapsgewys gebraai word. Aan die einde selfs
’n foto wat die kaas wys wat lang drade trek as die snye oopgemaak word.
Die strik word afgetrap... Ons kry ’n boodskap van Danny: “Ok Rozél, die naweek
braai ek broodjies.” Die reaksie van die vriende is amper onmiddellik. Niël Goslett vra
vir Petrus Theron om sy kamera en lense reg te kry. Petrus lag kliphard op WhatsApp.
Rozél stuur ’n gesiggie van ’n apie wat sy oë toedruk... As hy hierdie keer weer verbrou...
Vrydagaand by Kardoese is die braai heel aangenaam. Elke gesin braai wat hy wil en
Niël braai vir Rozél twee braaibroodjies. Dit is ’n nuwe tipe voor afgesnyde braai-
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broodjie waarvan jy net die vulsel moet insit. Buite smeer jy ’n bietjie botter. Dit kom
perfek uit. “Sien jy Danny, so word ‘’n behoorlike braaibroodjie gebraai. Jy moet dit
net gereeld draai” spot Rozél vir Danny. “Ja, ja – môreaand wys ek vir julle hoe dit
eintlik gedoen word. Bring sommer almal julle braaibroodjies” is Danny se reaksie aan
almal wat rondom hulle kamp. Niël en Petrus loer vir mekaar en weet sommer – hier
kom sports...
Saterdagaand... Danny het self gesorg vir die hout – baie hout. Niël en Petrus steek die
vuur aan. Soos gewoonlik gooi Niël ’n klomp charcoal ook by – vir die hitte. Die
braaivleis raak so stuk-stuk gaar. Petrus help selfs vir Paul en Adel Rosenbrock om ’n

mooi brood in hul braai-varkie te maak. Die kom pragtig uit.
Braaibroodjies...Na al die vleis gaar sê Danny: “Yes yes, bring daai broodjies laat ek
vir julle wys hoe dit gedoen word.” Rozél gee vir hom vyf toebroodjies – twee van die
nuwe braaibroodjies en nog drie witbrood toebroodjies. Janine Theron gee vir Danny
twee bruin toebroodjies.
Danny plaas al die toebroodjies in ’n toeknyp rooster op ’n matige vuur wat hy self
uitgekrap het. Trots begin hy dit draai-draai braai. Volle konsentrasie op die broodjies.
Die plan kom in werking...Terwyl Danny so besig is, begin ons die plan in werking
stel om Danny se aandag op ’n ander plek te kry. Ons weet sy seun Dane het vriende

oor vir ’n kuier tydens die kamp. Hulle het die huis vir hulself. Daar was reeds gespot
dat hulle van die hoenders gaan skiet vir ’n braai en Danny het vir Dane die dood voor
die oë gesweer as daar iets verkeerd sou gaan by die huis. Niël spot dat die seuns in die
vistenk gaan swem – dit kry net ’n skewe reaksie van: “Hulle sal dit nie waag nie”.
Petrus bel skelm vir Paul Steyn (ja die einste stoutgat Paul Steyn) en vra hom om vir
Danny so oor 4-minute te bel en sy aandag af te lei. Paul se begrip oor die saak is
onmiddellik.
Danny draai die broodjies gereeld om – te gereeld. Vier minute later lui sy selfoon –
dit is Paul Steyn. “Hallo my ou vriend hoe gaan dit met jou!?” Danny is bly om weer

van Paul te hoor. Paul trek weg en vra Danny ’n paar moeilike vrae. Danny draai weg
van die vuur om te probeer konsentreer op die oproep. Terselfdertyd druk Niël sy
selfoon voor Danny se oë vir ongeveer twee sekondes. Dit is ’n foto van ’n kind wat in
’n groot vistenk swem...
Aandag nie by die braaibroodjies...Danny se onmiddellike reaksie is om die selfoon vir
Petrus te gee – “Vat hier”. “Wys weer vir my daai foto”... Niël wys weer vinnig die
foto – nie vinnig genoeg vir Danny om enige detail te sien nie. Die arme man is totaal
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deurmekaar. Die kinders swem in sy vistenk! Paul is nog besig om met hom te praat!
Dinge raak skielik te veel... Braaibroodjies vergete... Sy aandag is nou verskeur tussen
Paul se oproep en die foto van die iemand wat in sy vistenk swem. “Nee man, wat
gaan nou aan!?” Hy probeer weer met Paul praat – rus na die vuur gedraai. “Nee, dit
gaan goed...!”. “Wie sê wat se hoek?” Paul se vrae het die gewenste uitwerking. Danny
se aandag is totaal weg van die broodjies. Hy probeer weer sin maak van die foto – dit
kan nie sy tenk wees nie, maar die mannetjie in die tenk lyk bekend. “Tussendeur die
gesprek met Paul – “Waar kry jy die foto?”. Niël antwoord – “Dane het vir my gestuur.” “Nee man, kannie wees nie... Wys weer...” Niël wys weer vinnig. Dit is net lank

genoeg vir Danny om te sien dat dit nie sy vistenk is nie. Die verligting is duidelik op
sy gesig soos hy verder met Paul praat. Paul hoor die deurmekaarspul aan die kant en
begin lag. Petrus en Niël is ook besig om hulle te skeur van die lag. Paul sê groete en
lui af...
Dit vat ’n rukkie vir Danny om tot verhaal te kom. Die braaibroodjies!

Die foto wat ons vir Danny gewys het van die vistenk.
Draaibroodjies...Hy swaai om en begin dadelik draai. Baie vinniger aswat nodig is. Te
laat – die bruinbrood is swart gebrand aan die eenkant. Die ander brood is alles ’n
grensgeval – amper verbrand. Nou draai hy so vinnig dat daar nie enige verdere kleur

by die broodjies kom nie. Rozél en Janine wil nie gebrande brood hê nie, so hy haal
eerder die rooster van die vuur af.
Petrus en Janine se bruinbrood is verbrand. Rozél se witbrood is ’n grensgeval – aan
die een kant. Die ander kant nog wit, maar tog bros. Hy sit Rozél se brood in haar
houer met die mooiste kante na bo.
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Rozél se broodjies

Die vroue was wel nie deel van die strik vir Danny nie, maar het net so lekker saam gelag.
Danny, ons moet weer so maak. Jy moet tog vir ons wys hoe om die perfekte braaibroodjie te
maak. Onthou net – braaibroodjies is draaibroodjies – gereeld.
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Ek hoop om julle Ommie Hooky by die volgende kamp te sien.
Kerskamp 13-15 November te Klipkrans.
Bring asb julle Kersfees gees saam.
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