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Aha! Dis mos die lewe!  
 
Ons eerste wettige Sawa kamp van die nuwe jaar, het plaasgevind by Bush ‘n 
Buck, so +/- 30 km anderkant Brits.  Ek sê wettig, omdat die inperking weens 
Covid, effens gelig is en, mét Hoofkantoor goedkeuring!  Net 3 lede het die 
2021 kampjaar begin, met baie privaatkampers en net 3 staanplekke oop in die 
hele oord!  Johan, Bettie, Jannie, Kotie, Elizet en Joanita, het dadelik van die 
geleentheid gebruik gemaak om weer in die SAWA-buitelig te wees. 
 

 
 
Kotie, Bettie en Joanita span 
heerlik uit met brakkies, Pumba 
en Kiara, wat soos getroue 
waghonde die buurt lê en 
beloer. . . 
 
 
 
 
 



Saterdagoggend trakteer Jan & 
Kotie ons met heerlike skilpadjies 
en pap, as viering van hulle 21 ste 
huweliksherdenking van 18 Maart. 
Koningskos! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Die middag was dit weer Joanita se beurt 
om haar verjaardagkoek met ons te deel.  
Sy het op die 18de Maart ‘n jaar wyser 
geword.  Moenie die mond mis nie!  Ek 
dink dit was ‘n oomblik net voor of na 
lippe aflek vir die aanloklike ‘salty-
caramel’ vier-laag verleiding! 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nou ja, as mens soveel sonde 
gedoen het met die lekker eet, 
moet mens maar jou gewete 
probeer stil deur ‘n entjie te 
gaan stap.  Let op die die 
skaduwees, dit was omtrent 
middel dag!  Lawwigheid. . . 
maar goeie energie verbruik  
 
 

 

 
 
Teen die aand se kant het daar ‘n 
buitjie reën geval en moes daar bietjie 
skuiling gesoek word, maar nogtans so 
dat geen kuiertyd verlore sou raak nie. 
Joanita en Elizet sit hier op die tent 
stoepie.  Albei het hierdie keer met 
tente gekamp vir ‘n verandering. 

 
 
 
 
 
 
 
         Niks verhinder mens egter om ‘n  
         vleisie op die kole te gooi nie.  ‘n         
         Sambreel om die druppeltjies van  
         die vuur af te hou en, siedaar. . .   
         Lekker gaan ons nou-nou eet! 
 
 
 
 
 

 



Sondagoggend is die SAWA tradisie gestand gedoen en is daar na ‘n erediens 
geluister op Kyknet en die luidsprekertjie was die predikant.  Hier is ernstig 
gekonsentreer. 
 
 

 
 
 
Die lekkerste van ‘n 
langnaweek, is dat mens 
nie na middagete moet 
oppak om huis toe te 
gaan nie, jy kan gaan put-
put speel!  Dis nogal ‘n 
interessante baan.  En ja, 
Kotie en Bettie het die 
manne maar laat wen, 
want hoe sou hulle nou 
voel as dit anders om 
was?!  Goeie tellings oor 
18 putjies:  50,51,66 en 
66. 
 
 
 
 



 
So deur die loop van die naweek het die 
manne besluit om die groter houte bietjie 
kleiner te kap sodat die kampvuur vir die 
aand goed sal kan brand, met ‘n goeie 
spanpoging.  ‘n Stuk hout het Jannie se 
maarmerrie ‘n geniepsige skraap 
toegedien! 
 

 
 
Net om te wys ons vrouens is nie lui 
nie. . . 
 
 
 


