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UITNODIGING: DUIN IN DIE WEG BUITELUGOPVOEDING- EN 
SPORTPROGRAMME 2020 

Geagte Skoolhoof 

Hiermee  stel ons graag ons nuwe programme  aan u bekend. 

Ons wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om u uit te nooi om ons fasiliteite te besoek 
op enige dag gedurende die jaar. Skakel gerus vir ’n afspraak en ‘n lekker koppie koffie!  

Ons daag mense uit om te glo dat hulle belangrik is en 'n verskil kan maak. Die natuur hou 
van moed, en het altyd 'n plek vir nog een in die span. 

AGTERGROND 

DUIN IN DIE WEG Buitelugsentrum het in 2004 ontstaan. Dit is geleë  langs die Oranjerivier, 
2 km vanaf die N10, tussen Upington en Groblershoop. Dit bevat al die kontraste van die 
pragtige Noord-Kaap - van die Kalahari-duine tot die groot groen gordel langs die 
Oranjerivier. Dit is geleë op 'n privaatplaas wat meer as 2000 hektaar beslaan, en is die 
perfekte bestemming vir sport en buitelugonderwys. 

PROGRAMME 

Ons doelwitte vir elke leerder is as volg: 

- Buitelug en avontuur: Streef daarna om hul volle potensiaal in die lewe te bereik. 
- Boerdery en Bestuur: Werkservaring in binne- en buitemuurse omgewings 
- Natuurbewaring: Herontdek die ware wêreld – en maak 'n verskil aan ons planeet. 
- Leierskap en Bestuur: Ontwikkel hul leierskap- en bestuursvaardighede. 

 
Ons is veral baie opgewonde oor die toevoeging van die nuwe Veldskool-kampe.  Sien 
gerus ‘n voorbeeld van die kamp-program, asook ander programme en inligting, op ons nuwe 
webtuiste. Die volgende programme en aktiwiteite kan regdeur die jaar aangebied word:  
 
Leierskaps-kampe 
en kursusse 

Identifikasie en ontwikkeling van leierskap; Jaarlikse Hoërskool 
Leierskap-konferensie (graad 10- en 11-leerderraadslede in Desember) 

Kampe 

 

Skoolkampe vir alle grade; klas-oriënteringskamp; klaskampe;  
Avontuurkampe; Omgewings-opvoedingskampe; "Veldskool", Vakansie-
kampe 

Sport en  
Rugbykampe 

Afrigtingsklinieke deur top professionele afrigters; wedstryde; goed 
georganiseerde kampe vol pret en avontuur; Spanbou-kampe (“ Boot 
camps”); toernooie 

Staptogte – en 
Uitdagings 

Wildernis staptogte; Matriek Uitdaging; Eco Uitdaging (teorie / prakties) - 
(3 – 5 dae -  Bos & Water) 



 

Lewens- 
vaardighede 

Tipiese onderwerpe: Emosionele intelligensie; Spanwerk; Breinprofiele; 
Leierskap en bestuur; Hoëprestasie-spanne; Wêreldbeskouing; Sport; 
“Digitale kokaïen” (selfone) 

Toere Ons bied ook nou opvoedkundige toere na Kaapstad of ander areas vir 
skole aan. 

Groepe Sport, kultuur-, gesins- en kerkgroepe is welkom om van ons fasiliteite 
gebruik te maak. Ons help ook om u program te vergemaklik. 

Korporatiewe 
opleiding en 
Spanbou 

Ons bied netjiese akkommodasie en fasiliteite, uitstekende kos en 'n 
groot verskeidenheid  aktiwiteite aan die korporatiewe mark vir opleiding - 
van die werknemer tot bestuur. 

 

 
Aktiwiteite is opwindend en opvoedkundig - en dek 'n wye verskeidenheid – vanaf veld 
avontuur, kamppret (buite en binne), sowel as ander aktiwiteite.  
 
NEEM OOK KENNIS  
 
Ons is tans in proses om ons program te finaliseer. Die volgende inligtingstukke is reeds 
beskikbaar op ons webtuiste: https://duinindieweg.co.za/events/ 
 
Kwartaal 4 /2019 (Des.) Jeugleiers-konferensie (huidige graad 11) 
Kwartaal 1 / 2020 (Jan.) Leerderraad-kampe (laerskole) 
Kwartaal 1 / 2020 (vakansie) O/13 Rugby-toernooi (Maart 2020) 

 
Ander opsies: Klas-kampe, Veldskool, Rugby Spanbou-kampe; Leierskapkampe, toere 

SAMEVATTEND 

Ons waarborg 'n billike tarief en uitstekende diens aan elke groep, sonder om afbreuk te doen 
aan kwaliteit en veiligheid. Ons praktyk is om eerstens 'n kwotasie te gee, gebaseer op u 
vereistes. 

By DUIN IN DIE WEG glo ons dat daar sekere aspekte van 'n kamp of byeenkoms is wat nie 
onderhandel kan word nie, om die sukses daarvan te verseker. Die program, fasilitering, etes 
en fasiliteite moet uitstekend wees, en dit is wat ons aanbied. Personeel (onderwysers / 
afrigters) word goed versorg tydens hul besoek, want ons weet dat dit tyd is dat hulle van hul 
huise en geliefdes moet deurbring. Ons streef daarna om 'n verskil te maak in die lewens van 
ons kliënte, jonk en oud. Ons onderskryf hoë morele en etiese waardes, en pas dit toe sonder 
om kompromiee aan te gaan. 

Vir enige navrae en besprekings, skakel ons gerus tydens kantoor-ure, ons help graag. 
Besoek gerus ook ons opgedateerde webtuiste om meer oor ons te wete te kom, asook vir 
die nodige dokumentasie.  

Ek hoop dat ons die voorreg het om tyd saam met u in die Kalahari te kan deurbring! 

Alie Brand 
HOOF UITVOERENDE BEAMPTE 
 


