
WOW wat ‘n wonderlike 

paar dae saam wonderlike 

kinders. Ons Streekskamp 

was by Emmerensia 

Geldenhuys kampterrein 

buite Warmbad. Ons hoër-

s k o o l  e n  l a e r s k o o l 

landsdienders het sommer 

saam gekamp. Daar is 

gelag, gespeel en lekker 

gekuier. Ons laerskool 

leerders het ‘n kinderhuis 

op Naboomspruit besoek 

en sommer net lekker met 

die kindertjies gespeel en 

vir hulle stories gelees. Die 

kinderhuis word gereeld 

deur verskeie Landsiens 

klubs in ons streek besoek. 

Die hoërskool leerders was 

by ‘n tehuis vir bejaardes in 

Warmbad. Sommige van 

die oumensies was baie 

emosioneel omdat hulle so 

min hulle geliefdes sien. Die 

landsdieners het met die 

grootste liefde en deurnis 

die oumensies se dag ge-

maak en lekker gekuier. 

Kamp sonder speletjies wat 

so bietjie jou verstandelike 

vermoë toets was ook deel 

van die program. Meisies 

het geleer om met ‘n kettie 

te skiet (sommige seuns 

ook) en daar is net weer 

bewys dat om as span saam 

te werk los baie dinge op.  

In die natuur vroegoggend 

met die sing van voëltjies 

en die koue winterwindjies 

wat waai het ons stil ge-

word in God se teen-

woordigheid en Hom in die 

natuur en rondom ons 

ervaar. 

Ongelukkig het die tyd te 

gou verby gegaan en moes 

ons groet.  

Dankie aan almal wat die 

kamp lekker gemaak het. 
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 Liefde vir God 

 Liefde vir jou 
naaste 

 Liefde vir die 
natuur 

 Liefde vir arbeid 

Dis nou al ‘n jaarlikse instelling by Laerskool Eenheid, 

dat hulle by die skool kamp. 

Ek weet nie of daar veel geslaap word nie, maar dis 

lekker om almal so saam op die skoolsaal se vloer te 

slaap. 

Laerskool Eenheid was hierdie jaar aangewys as die 

mees aktiefste laerskool klub. 

Daar is net een ding, die skoolterrein lyk baie vreemd 

in die nag…. 



Ellisras Landsdiens in aksie. Ons 

besoek Strixzone gym. Na n baie 

opvoedkundige besoek weet ons 

hoe om gesond te eet en in shape 

te bly.  

P A G E  2  L I M P O P O  L A N D S D I E N S  

Filippense 4:13 

“Ek is tot alles in staat deur Hom 

wat my krag gee, 

Ander klub nuus 

Hoërskool Ellisras 

Ellisras is aangewys as die mees aktiefste hoër-

skool klub in Limpopo. Hulle is baie besig en doen 

baie dinge in hulle gemeenskap wat baie positief 

is. Ons hoërskool streekskamp is ook deur Ellisras 

aangebied was baie suksesvol.  

Laerskool Bysonderheid (Roetan) leer 

brood bak en besoek die Voortrekker 

Monument in Pretoria. Hoërskool Nyl-

stroom maak kruise. Laerskool Nylstroom 

besoek Bayete en geniet die hindernisbaan. Hoër-

skool Hans Strijdom speel speletjies en braai wors-

broodjies. Pietersburg se landsdiens klub, leer rots 

klim en maak kersklappers. 



 

P A G E  3  

Mascot 

Daar is ‘n landswye kompetisie gehou om ‘n mascot vir 

Landsdiens te kry. Daar het verskeie inskrywings ingekom 

en hierdie inskrywing van ‘n dogter van Mpumalanga het 

gewen. 

Oom Frederich Nezar is besig om twee mascots te bou, 

een vir die Noorde en een vir die Suide van ons land. Ons 

in Limpopo is baie trots op hom en weet sommer hierdie 

Landsdiens Leeu gaan spoggerig lyk. 

 

KOM 

LANDSDIENS 

MAATS, 

NEEM DEEL 

AAN HIERDIE 

KOMPETISIE! 

Inskrywings-

vorms is by 

julle klubs 

beskikbaar. 


