
Eerstens wil ek en Wilkie 
baie dankie sê aan die lede 
wat ons wel ondersteun het.  
Weet dit word waar-
deer.Sewe gesinne het 
saam gekamp. Die mini-
kamp was ‘n groot sukses 
net net vir Vaalrivier nie, 
maar ook in die groter 
SAWA konteks, iets waarop 
lede trots kan wees om deel 
van te wees. 

 
Kommentaar deur die wat 
daar was: 
1. Fanie & Sandra en Willie 
& Kobie: 
Dankie vir al die moeite wat 
Wilkie en Ansa gedoen het 
vir ons lede die naweek. Dit 
word opreg waardeer. Die 
boekevat was goed, die pot-

jiekos was uitstekend en 
baie lekker. Sondag se 
Boekevat was baie goed. 
Tee en koek na die tyd baie 
lekker. Lootjies was goed. 
Nogmaals baie dankie. Doen 
so voort. 
Ns. Julle gesindhied is werk-
lik onbaatsugtig. 

 
2.  Fanie Nortje. 
 Dit was lekker en die pro-
gram was goed uitgewerk en 
aangebied. Die weer was 
goed en die nuutste toevoe- 

ging tot SAWA Vaalrivier, die 
Nortje tweeling, het ook be-
soek afgelê. 
Dankie. Fanie. 
  
3.Chris en Belinda Mienie

(Besoekers). 
 Ons as gesin dink die kamp 
was baie lekker, dit was rus-
tig. Baie dankie vir die lekker 
potjiekos en mielies. Dit 
word waardeer, ons sien uit 
na die volgende kamp waar 
ons aansluit. 
  
4.  Dirk en Ronel Hattingh: 
Die kamp was heerlik. Ons 
het almal saam gekuier en 
dit was soos 'n groot huisge-
sin.  Wilkie en Ansa het dit 
vir ons so lekker gemaak 
met alles wat hulle aangbied 
het, die kos, speletjies en 
moet nie eens praat van die 
lekker musiek en saamsing 
nie. Daar was genoeg vir die 
kinders ook om te doen. 
Dankie julle! Dirk en Ronel. 
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Uitgawe 3/2011 

Ansa besig om die pot-
jiekos voor te berei 

So het die pot gelyk 

Kuier saam voor ons 
lekker koek en tee ge-
niet het 

Boekevat by Fanie, en 
daarna lekker saamge-
kuier 

Gedurende die Kerk- 
diens wat op CD 
gespeel is 

Lootjie geskenk deur 
Gibbons, Willie Schultz 
en Martie Naude 

Ons volgende Weg en Mini kampe is 18-21 Maart. Weg kamp by Sani-Pas (Paspoort is n vereiste) kontak Hanrick 
by 082 458 2103 of voorsitter@vaalriver.co.za vir meer besonderhede.  Mini kamp by Malonjeni @ R375.00 per 
GESIN indien 15 of meer gesinne, minder as 15 gesinne R540.00. Betaling direk aan die oord. RSVP 
asb. Mini/Weg kampe vir Junie is nog oop. Kontak asb vir ondervoorsitter@vaalrivier.co.za om dit te reël.  
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