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Foto: Johan v d Heever 

Foto: Petro Steyn 

Johan en Alet v d Heever kamp al van vroeg 
week af. Hy laat weet dat die kampterrein goed 
nat gemaak word. So ken ons Bergrivieroord, 

alles is altyd reg en die gras lyk mooi.  
Ons almal hou die weer dop. Dis nou nie vir 
reën en wind nie, nee die keer is dit die hitte. 
Vroeg die week voorspel hulle al dat dit baie 

warm gaan wees. 
 
 
 
 
 
 

Petro Steyn het soos ouder gewoonte weer haar 
kampfoto op Gesigboek geplaas.  

 
Die naweek is dit ons vrugtekamp, die ge-

bruiklike speletjies gaan daar nie wees nie. Die 
hitte en kovid maak dit nie moontlik nie. 
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Die kampterrein is geleë-
teenaan die Bergrivier.  
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Ohna Oosthuizen is die bestuurslid verant-
woordelik vir die naweek se saam kamp. Hier 

heet sy almal welkom. 

Johan Oosthuizen het die boekevat waargeneem. Onder 
andere het hy van sy oorlede Pa vertel. Ek onthou nog 

hoe Gerhardus Theron op sy skoot gesit het tydens 
Sondae se kerk, baie jare terug.  

Louis Havenga, ons Voorsitter, het ook ‘n woord in 
gekry. Hier vertel hy dat die skimkamp uit die boonste 

rakke gaan wees. Is mos so Skimmie. 

Ons kamp fasiliteerder vir die naweek is  
Tommie en Natascha Jones. 
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Dit is regtig warm en die kamp is vol. 
Gelukkig kan ons gaan afkoel in die    
rivier. Die rivier is vlak en jy kan gemak-
lik deur loop sonder om te swem. Tog 
moet jy versigtig wees want die bodem is 
vol ronde klippe wat redelik glad is.  
 
Later die aand het die vure gebrand en is 
daar orals in groepies saam gekuier. 
 

So stil stil het die “Skim” ook sy  
verskyning gemaak. Ons wou nog hallo 

sê . 

Hier word ingeteken en 
kry jy ook jou  
kampplaatjie.  

 
Daar is ‘n  

skimkamplootjielys wat 
Ohna  hanteer. Jy moet 

raai waar gaan die    
skimkamp wees.  

 
Ons kon ook van die    

lekkerste blikkies 
 ingelegde vrugte koop. 

Vrydagnag kry ons amper nie geslaap nie, dis te warm.  
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Saterdagoggend is die meeste van die lede se 
spoed maar laag. Kyk daar is wolkies in die 
lug, dit gaan nog reën. Nee wat so gelukkig 

gaan ons nie wees nie.  
Ons geniet die mooi om ons.  
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Foto: Riaan Steyn 

Foto; Ohna  

Die “naked chef” in ons midde het die boodskap 
op Whatsapp gelees. Kobus Oosthuizen. 

Joanine Oosthuizen was soos ‘n vis in die water. 
 

Die foto sê alles.  
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Die uitsonderlike warm dag en toe nog boonop ‘n kragonderbreking in die kampterrein het dit baie moeilik 
gemaak om alles koud te hou. Ohna Oosthuizen, vir jou en jou span wil ek geluk wens. Ons het baie lekker 
geëet aan al die vrugte en baie roomys. Sjoe water my mond nou weer as ek daaraan dink. Ons het orals ‘n 

skadu kolletjie gesoek om uit die son uit te bly.  
 
 

Gedurende die dag sien ons rook trek aan die oorkant van die rivier, wes van waar ons kamp. Later hoor ons 
die helikopters wat vlieg. Die brand het voort gewoed tot laat Sondagmiddag toe. Laat aand het Niël Goslett 

en Louis Havenga planne in plek gesit vir as die brand in ons rigting beweeg en ‘n gevaar kan wees.  
 

In die donker nag het die vlamme gewoed en net links van dit het die weerlig in die wolke gespeel.  
Hier volg ‘n klompie foto’s. 
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Kyk nou net, ‘n waaier buite, ja dit kan seker werk. 
Gewoontlik sit ons so voor die vuur. 

Die Mc’kies kuier lekker saam as ‘n familie, 
dis mos waarom ons kamp! 
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Tydens die naweek was die Skim baie besig gewees op gesigboek, gaan lees maar 
gerus daar wat hy/sy kwyt geraak het.  Die tema vir die naweek is “Back to basic”. 
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Ons Sondagoggendboodskap was waargeneem deur Janus McDonald. Dankie Janus dit was 
baie gepas gewees. 
 
Voorsitterstee het hierna gevolg en het Louis vir ons meer vertel van die Skimkamp.  
Ons sal moet saam saam staan op die staanplekke, bring ‘n lank kragkabel saam asook ‘n 
flitslig. Ja en nogsteeds weet ons nog nie waar ons gaan kamp nie. Sorg dat jou sleepvoertuig 
vol brandstof is. Ja en vanjaar sal seker nie anders wees nie, iewers langs die pad gaan die 
Sawanante ontbyt eet. Gewoonlik terwyl hulle wag vir die eerste roetebrief. 
 
Louis het die uitstaande toekennings uitgegee. Baie geluk aan al die lede wat iets ontvang het. 
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Nuwe   Lede 

Toekennings     

Sonja en Kobus Botes 
 

50 Streek 
50 Algemeen 

 

Ilona en Gerrit Bruwer 
 

110 Streek 

Robin Bower baie welkom as nuwe 
Sawanant in streek SWK. Jy is al ‘n ou 

kamper saam met ons. Hier het hy ook ‘n 
pakkie blits gekry omdat hy al vroeg 
middag vuur gemaak het. Ek is seker 

daarvan in die toekoms gaan jy heelwat 
later braai. 
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Pieter Henning 
 

160 Streek 

Louis en Elsabe Havenga 
 

50 Streek 

Maretha en Herman Gerber 
 

Verdienste  2020 
Verdienste  2021 

Streek Meriete 2021 

Rozèl en Niël Goslett 
 

80% 2020 
110 Streek 

125 Algemeen 
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Tommy en Natascha Jones 
 

Ledewerwing 2021 
 

Hulle was ook ons  
kampkoördineerders vir die naweek. 

Engela en John McDonald 
 

270 Streek 

Louise en Dennis Mitchell 
 

290 Streek 
325 Algemeen 

Ohna en Johan Oosthuizen 
 

260 Streek 
275 Algemeen 
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Hendriena en Koos Oosthuizen 
 

175 Algemeen 

Monika en Johnnie Orffer 
 

Verdienste 2021 
 

Riaan en Petro Steyn 
 

70 Streek 

Petrus en Janine Theron 
 

190 Streek 
80% 2020 

Bestuur (Janine) 2020 
Verdienste 2021 
Streek Meriete 

William en Arina Swatton 
 

20 Streek 
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*Ons volgende kamp is by…………….SKIMKAMP!  18– 20 Februarie 2022 
*Bestuurslid verantwoordelik: Louis Havenga en Ohna Oosthuizen 
*Foto’s geneem deur Petrus tensy anders aangedui. Dankie vir die foto-bydraes.         
..Stuur gerus van jul foto’s vir my, na ‘n kamp. 
*Kommentaar is altyd welkom.  Epos: theron.pj@mweb.co.za 
*Petro Steyn baie dankie vir jou hulp. 
    Petrus Theron 

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

Daar was geen kattekwaad gewees die naweek nie of altans  niks waarvan ek bewus was nie. 
 

Ek deel dus graag die volgende skaaprib braai proses. 

Ek, Petrus en Neil staan so en gesels en hy vertel toe van die man wat ‘n groot stuk beesvleis met ‘n been aan vir 4 ure    
gebraai het en hoe sag die vleis gelyk het. Net daar besluit ons dat die skaaprip met die lieslap so gebraai gaan word.  
 
Eers braai ons die rib aan albei kante in ‘n rooster op warm kole om hom kleur te gee. Die rib was nou al klaar ingesout met 
al die speserye wat ons wou op hê. Ek dink die proses kan so bietjie langer geneem het sodat die meeste vetjies kan uitbraai. 
Die rib kom nou af van die rooster en word toegedraai in bakpapier en dan tinfoelie. Nou kom die groot geheim. Die pakkie 
moet nou in ‘n bak kom en van bo en onder hitte kry vir 4 ure lank. Ons het my braaidrom wat ‘n oondjie onder-aan het     
bo-op ‘n ander braaidrom staan gemaak. Sodoende kon ons vuur onder die oondjie maak asook bo in die braaidrom. Die 
skaaprib word in die oond gesit vir die 4 ure soos gesê deur Niël. Die eindproduk was baie lekker gewees. Ons het net daar 
besluit ons sal dit beslis weer doen. Die beentjies het ek uit die rib getrek so sag was dit gewees.  
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SAWA is vir kampeerders wat lief is vir die buitelewe en gereeld wil wegbreek na die 
rustigheid van die natuur saam met vriende met dieselfde waardes. 


