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Kardoesie Kamp : 5 – 7 April 2019 

 

Daar was met groot opgewondenheid en afwagting uitgesien na ons eerste kamp as SAWA 

Weskus Satellietstreek.  

Kardoesie was beslis ‘n goeie keuse vir hierdie doel.  Alhoewel dit ‘n betreklike klein 

kampterrein is, het die natuurskoon, die lower groen grasperk en netjiese ablusiegeriewe, 

asook die gasvryheid van die kamp se bestuurspan, ons almal bekoor.  Verder was die 

Kardoesie padstal by ingang na die kampterrein baie gewild en ons kan beslis hulle kaaskoek 

en koffie, asook geel perskes aanbeveel ! 

Die “werkloses” wat reeds Donderdag opgedaag het, moes ‘n bietjie reën trotseer met die 

opslanery,  maar dit was alles die moeite werd  toe die dag Vrydag-oggend breek met ‘n 

pragtige uitsig oor die vallei en warm sonskyn weer vir die res van die naweek. 

Die “proefneming “ Vrydag-aand met die hamburger verkope vir fondsinsameling was ‘n 

groot sukses en het ook bewys hoe goed ons as ‘n span kan saamwerk om ‘n sukses te maak 

van ons projekte.  Dus het die bestuur besluit dat ons die verkoop van iets te ete op Vrydag-

aande ‘n instelling wil maak op ons kampe. 

Saterdag se paaseier-jag was goed ondersteun en dit is moeilik om te sê wie was die meeste 

opgewonde:  die kinders of die “senior” dames.  

Na die paaseier-jag was die kerk-basaar op Eendekuil baie goed ondersteun en is ons as 

groep ook spesiaal verwelkom deur die dominee met sy openingsrede.  (Ons het verneem 

dat die dominee ons groep ook bedank het vir ons ondersteuning tydens die Sondag-oggend 

diens.) 

Ons het opnuut net weer bewus geword van die besonderse gasvryheid van die Suid-

Afrikaanse platteland. 



Die saam-kuier om die vure gedurende die aande was baie gesellig en het ons as lede saam 

gesnoer en die gaste oortuig dat ons ‘n lekker klomp is om mee saam te kamp. 

Na ons Sondag diens was dit ook ons voorreg om ons eerste twee nuwe lede nl. JP Mouton 

en die van Schalkwyks welkom te heet.  

‘n Laaste hoogtepunt van die naweek was die toekenning van ons pap snoek plaatjies aan 

die eerste ontvangers:  Jacques wat die visgraat ingesluk het op Yzerfontein (ons 

Weskussers behoort immers te weet hoe om snoek te eet !)  en Swannie wat so 

entoesiasties was oor ons eerste kamp dat hy reeds die vorige naweek oppad was toe hy 

hoor dat hy ‘n week te vroeg is. 

Die hele naweek was een groot fees.  Ons het nuwe vriende ontmoet, nuwe lede voorgestel 

en baie lekker gelag, geëet en net gekuier.   

Ek wil net elkeen bedank wat bygedra het om ons eerste kamp so ‘n reuse sukses te maak.  

Dit was regtig ‘n onvergeetlike naweek waaroor nog lank gepraat sal word. 

Ek sien uit na Weskus Satellietstreek se toekoms.  Met my mede-komiteelede se hulp weet 

ek ons gaan nog groot hoogtes bereik.  Baie dankie vir al die ondersteuning, raad en goeie 

wense wat ons ontvang het. 

Francois Hugo 

12/04/2019 

 

 

 



Ons is so trots om ons eerste nuusbrief aan julle te stuur. Die nuusbrief kan net werk as 

almal insette lewer. Ons sal dit baie waardeer as julle enige nuus met ons deel asseblief. 

 

Lief. 

 Annemie Morgan het ‘n nuwe woonwa gekry. Baie geluk en ons hoop dat jy nog baie 

gelukkige kampe saam ons sal geniet. 

 Ons is ook baie dankbaar vir ‘n suksesvolle eerste kamp vir Weskus. Ons weet dit 

gaan net elke keer beter en beter gaan. Ons kon ook nie ‘n beter plek as Kardoesie 

gekies het nie. 

Leed. 

 Geen leed nuus ontvang nie. 

Verjaarsdae. 

 Geen verjaarsdag vir Mei nie. 

Ons uitsig vir die naweek. 

 



 

 

Vrydagaand maak ons sommer lekker 

hamburgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ons hou paaseier jag en oud en jonk 

neem deel 

 

 

 

 

 



Ons prys uitdeling  

Danika van Schalkwyk wen die prys vir die meeste eiers gekry. 

 

Goergine wen die prys vir die gemerkte eier gekry 

 



Riana wen die prys vir die kleinste eier gekry 

 

Saterdag middag maak Andre vir ons sy lekker “slap chips” 

 

Sondag sluit ons af met kerkdiens en so bietjie administrasie 

 

 

 

 



Ons verwelkom ons eerste nuwe lede van SAWA Weskus 

 

 

 

 

Jacques, Annamarie. Jean-

Marie(kruip weg agter ma) 

en Danika van Schalkwyk en  

JP Mouton 

 

 

Francois en Georgine kry plaatjie vir kampleiers 

 

 

 

 

 

 

 

Ons groep van die 

naweek 

 

 

 



Ons gee aan ons gaste ‘n sleutelhouer. 

 

 

 

 

 

En natuurlik kan die gatplaatjie nie agter bly nie. 

Jacques van Schalkwyk het sommer met die stigtingskamp sports gemaak en 

‘n snoek graad in sy keel gekry. Jammer ou vriend die uitstappie het jou ‘n 

paar rand gekos. 

 

Hannes en Annatjie 

Swanepoel is so eager om te gaan kamp die hondjie is gebad, die wa klaar 

gepak die bure is genooi net om agter te kom dat hulle ‘n week te vroeg was. 



 

Weskus gatplaatjie 

 

Baie dankie aan almal wat ons eerste kamp so wonderlik gemaak 

het, nuwe vriendskappe is gevorm en ons sien uit na nog vele 

kampe saam. 

Ons sien uit na ons volgende kamp by Dwarskersbos. Ons verstaan dat daar maar min 

mense is wat kan gaan, maar Junie is dit Koningskop waar ons weer ‘n lekker groot groep 

gaan wees. 

Enige inligting kan na Erna Venter gestuur word emventer1968@gmail.com of wattsapp 

074 1108 992. 

mailto:emventer1968@gmail.com

