
AFRI-SUN 22 – 24 AUGUSTUS 2014 

 

KAMPKOMMENDANTE:  

SCHALK & ENGELA HENNING 



BRIEF VAN DIE VOORSITTER 
  

Dagsê Wesranders,  
 

 Dit is my eerste verslag na my verkiesing as Voorsitter en wil ek graag van die geleentheid gebruik maak 
om die lede te bedank vir die vertroue in my gestel om die leisels oor te neem.  

 
 Wesrand se afgelope twee saamtrekke was baie lekker en al die lede het die kampe by Afrisun sowel as 

Klipdraai baie geniet. Die was 2 baie rustige kampe en almal daar het die rus en die stilte waardeer.  
  
 Die hele Wesrand bestuur het ook die jaarlikse kongres by Buffelspoort bygewoon. Ek wil graag namens 

streek Wesrand  en die bestuur al die nuwe en bestaande bestuurslede van SAWA se dagbestuur 
gelugwens. Ek glo dat hulle SAWA goed sal lei en dat hulle ons as SAWA lede sal bly bystaan en ‘n 
voorbeeld vir ons sal stel.  

  
 Ons  volgende kamp is die naweek van 13 – 15 Oktober by Koppisol wat ook die Nasionale saamtrek sal 

wees. Kostes vir die naweek beloop R420.00 en sluit ‘n ete Saterdag aand in. 
  
 Ons  November kamp is die Kerskamp vir die kinders en so ook ons laaste saamtrek vir die jaar. Hierdie 

kamp is altyd baie belangrik vir ons kinders, want dit is hulle bederf-naweek wat deur die bestuur, ouers 
en grootouers georganiseer word en hulle geniet al die bederf en geskenke.  

  
 Ons as bestuur het besluit om die kers naweek ‘n oop naweek te maak en ons versoek alle lede om almal 

wat hulle kensaam te nooi om die naweek saam met ons by Afrisun te gaan kamp.  Reëlings en kostes vir 
die naweek sal binne die volgende week of wat uitgestuur te word.  Ek glo ons kan van die naweek ‘n 
reuse sukses maak en sodoende vir almal wat saam met ons kom kuier wys hoe lekker SAWA is.  
 

 

 
SAWA Groete 
Schalk Henning 
 



VERJAARSDAE 
7 Sept  Gerda van Greuning 
16 Sept  Bokkie Eksteen  
22 Sept  Johan Botha 
 22 Sept  Daleen Coertze  
30 Sept  Magiel van den Berg 
30 Sept Sue Eksteen  
9 Okt  Róne Steyn  
13 Okt  Danelle van Greuning 
24 Okt Chrisna Groenewald  

Wat gebeur as mummies bietjie partytjie hou? 
 
Hulle rafel bietjie uit of die partytjie gaan nooit lewe hê nie. 
 
Wat noem jy ‘n alien wat sy duim met ‘n hamer 
raakgeslaan het? 
 
‘n  Vreemde Vloekende Voorwerp 
 
Marsmannetjies woon op Mars, Maanmannetjies woon 
op die maan – wie woon dan op Pluto? 
 
Vlooie (Want Pluto is Mickey Mouse se hond!) 

 
 Italiaanse poeding sonder sukkel 

Laat die poeding ’n bietjie in die yskas rus sodat die likeur- en koffiegeure 
behoorlik kan praat.  
 
Jy het nodig vir 4-6 mense: 
• 1 pakkie Moir’s-witsjokolademousse (150 g) 
• 250 ml koue langlewevolroommelk 
• 4 teelepels sterk kitskoffie 
• 200 ml kookwater 
• 2 eetlepels Kahlúa-likeur 
• 16 Boudoir-vingerkoekies (die groottes) 
• 6 blokkies donkersjokolade 
Bietjie inspanning. Klits die mousse en koue melk totdat die mengsel styf en 
romerig is. 
Dit gee jou vlerke. Meng die kitskoffie met die kookwater en Kahlúa en sit 
eenkant. 
Lang vingers. Pak 8 van die vingerkoekies onderin ’n Tupperware-bak. 
Bedruip die koekies met die helfte van die koffie-en-likeurmengsel.  Smeer 
die helfte van die mousse oor die bedruipte koekies.  Pak die res van die 
koekies op die mousse en bedruip die koekies ook met die koffie-en-likeur-
mengsel.  Smeer die res van die mousse oor dié tweede laag koekies.  Rasper 
die sjokolade oor die mousse. 



WENKE VIR DIE KAMPTERREIN 

 
 

BRAVO, BRASSO!! 
 
 
 
 
 
 
 
As ‘n mens lank langs die see 
kamp, pak die sout aan die 
tentpale vas en dit help die roes 
aan.  Maak ‘n lappie nat met 
Brasso-metaalpolitoer en vee die 
pale daarmee skoon. Dit 
verwyder nie net die roes nie, 
maar maak ook die pale mooi 
blink en keer dat dit die tent vol 
merke maak.  Dit klink na baie 
moeite, maar dit is vinnig nadat 
jy die eerste paal skoongemaak 
het. 

 
 
 
 

SKOON SONDER MOEITE 
 
Om jou vlekvryestaalrooster skoon te kry 
sonder om vuil te word is moeilik ,maar nie 
onmoontlik nie. 
 
1.  Laat lê die rooster vir 10 minute in die son   
op die gras in ‘n swartsak met water en 
skootelgoedseep sodat dit kan week. 
2.  Vou die sak se bek toe sodat die water nie 
kan uitloop nie. 
3. Borsel die rooster met ‘n harde borsel tot 

dit skoon genoeg is vir jou tjoppies . 
 
 

 



Sawa het die hele oord vir onsself gehad net 4 
woonwaens vir die naweek 



Vrede en vreugde bring families en vriende saam  met hierdie  
lieflike kamp wat die Here God ons geskenk het  - Danica Henning 



24 – 26 SEPTEMBER  
 KLIPDRAAI, MEYERTON 

 

KAMPKOMMENDANTE:  

DALENE & HENDRIK 



VOLGENDE KAMP:  
 NASIONALE KAMP TE KOPPISOL, VEREENIGING 

 

Contact: Dessie or Estelle 
Tel: +27 (0)16 556-1112  
Fax: +27 (0)16 556-1155 
 
Physical Address:  
Koppisol Klub Holiday Resort, Portion 208, Vlakfontein Farm, Vereeniging, 1930,  
 
GPS co-ordinates  
26° 33' 48.1" S  
27° 56' 2.5" E 


