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Van Doedies se kant af wil ons almal bedank vir die naweek se bo verwagte bywoning en 
ondersteuning! Dit was so lekker om so ‘n groot groep te kon bederf met allerande lekkernye en 
die ondersteuning daarop hoop ons julle het dit geniet, Vir ons wat die kamp aangebied het, is 
dit soms moeilik om jouself te oordeel, maar ons glo die naweek is deur een en almal geniet! 

Ons het die naweek se koue getrotseer met bediening van verskeie soorte sop en broodjies met 
Vrydag aand  se kosaksie; ‘n tuisgebakte brood-  en konfyt tafel met Saterdag oggend se 
boekevat - ten spyte van die reën. 

Die res van die naweek se aktiwiteite het met die lede se ondersteuning baie suksesvol 
afgeloop…die muntlegging en die ‘witolifanttafel’ het bo verwagting meer geldjies ingebring as 
wat ons gedink het. 

Die atmosfeer tydens die braaikompetisie was vol opwinding en gelaai met groot afwagting oor 
wie is ons beste braaier! Nogmaals baie dankie vir elkeen se bydrae rakende die naweek se 
aktiwiteite en weereens geluk aan al die braai wenners!  

Sondagoggend se voorsitterstee is afgesluit in die reën met heerlike vingerversnapperinge 
onder die skuilings wat die kuikens opgeslaan het. 

Vir diegene wat ongelukkig nie die kamp kon bywoon nie, ons het julle gemis en hoop julle sal 
volgende jaar se Doedie kamp nie misloop nie! SAWA kan voorwaarlik trots wees op SAWA 
Vaalrivier se lede! Tot volgende jaar se Doedie-naweek! 

Van al die Doedies!!! 

PS: Elke doedie en haar kuiken word weereens bedank vir hulle bydrae en hulp om die naweek 
so suksesvol te kon maak. 
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