
SAWA KLEIN KAROO word BETOWER 
 

Die afgelope Paasnaweek het Sawa Klein Karoo by Towerkraaltjie in 

die omgewing van Ladismith gaan kamp en ons was eenvoudig 

betower deur die pragtige natuurskoon van die Dwarsriviervallei en  

die Klein-Swartberge. 

 

Die karavaanpark het 10 grasbedekte staanplekke met kragpunte, 

braaiplekke en baie koeltebome. Daar is ook ‘n klein lapa waar ‘n 

mens lekker saam kan braai en ‘n swembad. Die ablusieblokke is 

skoon en daar is ‘n waskamer met waslyne. 

 

Die park is omring deur wingerde en vrugteboorde en die dorp is 

baie bekend vir sy suiwelprodukte (Elke woonwa het by aankoms ‘n 

kassie vars druiwe geskenk gekry by die eienaar!!) 

 

En in die verte troon Towerkop(2197m hoog) – so genoem vanweë 

die feit dat die berg vanuit elke ander hoek anders vertoon. 

 

Die meeste van ons kampeerders het al die Donderdag aangekom – 

gelukkig net na die reën – maar die laaste stukkie grondpad was 

goed modderig. Die woonwaens moes dus eers bietjie skoonkom 

voordat daar gekamp kon word. 

 



Saans is daar groot vure aangemaak met die wingerdstompies wat 

deur die parkeienaar voorsien is en so is daar tot laataand langs die 

vure gekuier en gekorswil. Die kinders, groot en klein, het allerhande 

(onskuldige) speletjies gespeel in die donker, wat met groot 

entoesiasme en baie gille gepaard gegaan het. 

 

Maar daar het nou ‘n lelike ding kop uitgesteek by Klein Karoo – ons 

is verslaaf - aan Hoefies speel! Vir die van julle wat dit nie ken nie – ‘n 

mens gooi met perdehoewe na ‘n pen vir punte. Die manne en vroue 

en kinders kan nie wag dat die baan uitgesit word nie en dan word 

daar darem meegeding tot ons gaan boekevat of dat dit te donker 

word om te sien. Ons beplan glads al om die ander streke uit te daag 

vir ‘n toernooi! Dis absoluut heerlik en help baie om ‘n lekker gees te 

bou. 

 

Sondag het ons kerk gehou in ‘n pragtige klein kapelletjie wat net 

langs die kamp geleë is en die opstanding van ons Heiland gevier. 

 

Alle goeie dinge kom ongelukkig tot ‘n einde – en so moes die 

meeste van ons maar Maandag oppak en die stilte en rustigheid van 

Towerkraaltjie agterlaat om weer terug te keer na ons gewone dinge. 

Gelukkig kamp ons DV weer die einde van die maand!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


