
Graad 8 VERKENNERS van 2020 
Gr 7 is verby en die hoërskool wag! 

Kom berei jou dan eers voor as Christen kryger op die  

I-KAMP 
GELOOF ● RESPEK ● INTEGRITEIT ● TROTS 

 

Want jy is nie net die skaam enetjie agter in die klas nie!  
Jy is nie sommer ‘n nobody in ’n groot skool nie! 

Jy is uniek! 
Voordat jy hoërskool toe gaan, behoort jy die I-Kamp*  by te woon, want 

 jy gaan jouself  sosiaal, emosioneel, liggaamlik en geestelik leer ken,  
 jy gaan leer van gesonde verhoudings en hoe om die versoekinge van drank, 

dwelms, pornografie, ens te weerstaan, 
 jy gaan besef dat jy uniek is en dat jy sterker is as boelies en groepsdruk,  
 jy gaan toegerus word met ‘n uniform en wapens – verskaf deur Efesiërs 6; 

 

en dit alles 
 in die natuur, 

 tydens pret, speletjies, avontuur en lekker eet; en 
 terwyl jy jou eerste Verkenner SO verwerf, naamlik TOUWERK. 

 

Hoekom? Want ons gee om vir ons Verkenners! 
  

Ouers en Voortrekkeroffisiere 
Alle lesings/gesprekke word gefasiliteer deur vakkundiges. Ouers kan die I-kamp koördineerder 

kontak vir meer inligting.  Die kamp word aangebied onder die vaandel van 

Thaba Kamp 
‘n gebiedskamp van die Voortrekkers Transvaal, as ŉ diens aan alle kinders wat die kamp wil 

meemaak.  Jy hoef nie ŉ Voortrekker jeuglid te wees om die kamp by te woon nie. 

Waar: Op die plaas KLIPKOP net buite Brits Koste R485-00 

Wanneer: 
Sondag 08 Desember 2019 om 10:00 
tot  
Dinsdag 10 Desember 2019 om 16:00 

Inskrywings 

Gaan na www.thabakamp.co.za 
en volg die aanwysings.  
Inskrywings open 14 Oktober 
2019, sluit 17 November 2019 
om 22:00. 

Kontakte: 
Willie Wagner (Kampleier) 
Janina Schultz (kampsekretaresse) 
Hendrik de Klerk(Kursusleier) 

082 921 3822 
083 686 8644 
082 707 2010 

wagnerw@lantic.net 
janina.nacity@gmail.com 
nwnaaldwerk@jenny.co.za 

Ons is ongelukkig beperk tot 40 kampgangers.  Bespreek dus solank plek op die kamp. 
Stuur die name aan een van die kontakte. 

*Die I-Kamp (I vir Identiteit) is ’n diensprojek van Thaba Kamp, aangebied sedert Desember 2004. 
 


