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    SAWA  -  Gebied Goeie Hoop  -  100 Plus 
                      Aangebied deur Noord-Boland 

3 tot 5 Desember 2021 
te Berg en Water 
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Gebied Voorsitter André Swanepoel is al vir ‘n maand of wat saam met Marius van der Mescht, Voorsitter 
van Noord-Boland, besig met die beplanning van Gebied Goeie Hoop se 100 plus kamp. Daar is ‘n 

WhatsApp groep gestig sodat ons kon volg met al die reëlings. Vir ‘n paar dae hou ons nou al die weer dop 
want op ‘n stadium het Sondag se voorspelling gedraai by 48mm reën. Dan weet ons hier in die Kaap dat 
die weerprofete nie altyd reg is nie, kyk nou maar na verlede naweek. So maak ons reg vir die kamp en 

sien ons uit na die saam kuier met ander streke se lede.  

Namiddag val ons ook in die pad. Dis bewolk maar tog warm. By die kamp aangekom word daar gegroet 
en ook bekend gestel. Ons trek die woonwa reg en dan is ons oorweldig met al die hulp om die tent dakkie 

staan te maak. Weereens dankie julle.  

Marius kom spog by ons met Noord-Boland se horing, dit het tot ‘n driepootpotjie se deksel op. Ek dink die 
horing gaan nog baie stories vertel. Hier hurk Marius en André. Die twee het ook die vuur brand gemaak 
vir die saam kuier later. 

Vrydagmiddag/
aand is die hemel-

ruim vir ons 
geskilder in die 

mooiste kleure wat 
elke paar minute 

net mooier en 
mooier geword het. 
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André heet almal wel-
kom. Ons is bevoor-
reg om die nasionale 
onder voorsitter, Niël 

Goslett en sy vrou 
Rozél wat die naweek 
saam met ons kamp.  
André lig ons ook in 
hoe die naweek gaan 

verloop. 
 

Ons sing ‘n lied saam en Ina Calitz neem die boekevat 
waar. 

Soos die vorige jaar is daar weer vir die dames 
iets soets en die keer vir die mans ‘n klein nood 
messie. Die kamp plaatjie word ook uit gegee. 

Niël Goslett hou hier ‘n bordjie op wat sê dat ons net die terrein 
se braai dromme mag gebruik. Nou wonder ek net wat maak 

daardie klein braaibak, wat hy so toe staan, daar. 
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Dit bly net mooi, orals om ons, net waar jy kyk. Gewoonlik kyk mens na die sonsondergang en bewonder dit. Nou het die van 
ons wat foto’s neem al geleer, kyk net Wes ook. Baie keer is dit waar die mooi lê. Die naweek is vir my ook so vir die wat al 

baie kampe gekamp het. Ons kyk en droom vorentoe vir SAWA maar dan onthou ons ook dit wat agter ons is. Ons praat oor al 
die herinneringe van saam kamp en daar is baie.  
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Saterdagoggend word daar ontbyt gemaak. Die wind het bietjie gepla maar met geduld  kry mens als reg. 

Die Gosletts en Therons het by Uni wines 
gaan Meander koop. Die diens was baie 

goed gewees en toe ons weer kyk is Niël ag-
ter die toonbank. Heel tuis né. 

Saterdag oggend het Marius die 
boekevat waargeneem en oor dank-

baarheid gepraat.  
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Dit was ‘n lekker lui dag gewees en vroegaand het die 
vure weer gebrand. Elkeen het sy eie vleis vir die aand 

voorberei 
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2020 se baba’s 

Gerrit en Ilona Bruwer was verlede jaar die baba’s 
gewees. Hier staan hulle saam met André. 

Die besige bytjies 
wat so stil-stil vir 
ons al die bederf 

voorberei het. Kyk 
net hoe mooi en lek-

ker lyk dit. Baie 
dankie Ina, Vinkie 

en Alma. 
 

Foto: André Swanepoel 
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2021 se baba’s 

Om die 100 plus kamp te kan bywoon moet jy al 
reeds 100 of meer keer gekamp het in SAWA 

verband. 

André het die name uitgelees en begin by die wat 
die meeste kampe het. 

As jou naam gelees word kan jy gaan sit. 

Marius en Alma het ook gaan sit en was 
tog te bly gewees. 
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So het Danny en Teresa le Roux 
gebly staan want hulle het die 

minste kamp. 
Hierdie was ‘n ander baba 
gewees… die broek moes 

waai…. 
 

Hier kom ‘n ding! 

So moes daar gehelp word deur Ina om net die 
doek reg te sit vir die manne. Vir Ina was dit 

een te veel gewees. 
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Rozél, Marius en 
Frikkie het die 
doeke aangesit. 
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Daar word van die heerlike 
kos op die tafel geskep en 

die maak ons borde vol 
saam met die vleise wat 

vroeër gebraai was. Wat ‘n 
fees. 

 

Danny het hier ‘n paar staaltjies met ons gedeel. Die 
bal koekie het hom aan iets anders laat dink wat hy 
ook al van geëet het. Sy gesig vertel die hele storie. 

Frikkie en Ina het ‘n aan-clip-lig 
houer gekry met die gelukkige 

trekking wat gehou was. 
Dit was geskenk en gemaak deur 

Petrus Theron.  
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Saterdagnag het die reën uitgesak. Dit het goed gereën.  
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Die rivier se vlak het oor die 
nag goed gestyg. 
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André het voor gevat met die geboorte van Jesus as boodskap saam met Kersliedere was ons saam 
gesing het. Dit was ‘n mooi geleentheid gewees. 

Die span wat voor gevat het die naweek:  Marius en Alma, Ina en Frikkie en Vinkie en André. Baie 
dankie julle het ons goed bederf die naweek.  
 
Indien jy meer as 100 kampe het, kom kamp dan saam volgende jaar, dis ‘n mooi geleentheid. Ja ons gaan 
weer by Berg en Water kamp en hier is nog plek vir baie waens.  
 

“Kom trek saam” 
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Geskryf en saam gestel deur Petrus Theron, ek hoop julle geniet dit en voel vry om per e-pos te              
kommunikeer. theron.pj@mweb.co.za 

Groete tot ‘n volgende keer. 

Oom Jan (82) en Petro Ebersohn kom gesels met ons oor dat hulle by ‘n kruis pad gekom het. Sy 
woonwa, n Gizelle, wat hy 38 jaar terug laat bou het het nou nie meer staan plek nie. Hoe nou ge-
maak? Moet hulle dit verkoop en ‘n kleiner woonwa koop maar die moet ook iewers staan. As ie-
mand weet van ‘n veilige stoor plek vir die woonwa in die Strand omgewing laat weet ons asb. 
Daar was vir oom Jan gevra hoe lank wil hy nog kamp? Nog 10 jaar was sy antwoord. Hoe lank wil 
jy nog kamp? Laat mens dink ne. Die algemne gevoel was hou die woonwa en kry stoor plek.  


