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Luiperds Laeveld & Wildtuin Toer 
 
Of ons dit nou ‘n toer, vakansie of saamtrek noem maak geen verskil aan die wonderlike ervaring om 
tien dae saam met mede Sawanante deur te bring nie.  Na ’n oorslaap by Elangeni het ons Numbiho-
tel ons tuisbasis gemaak.  Die besoek aan die wildtuin, watervalle, kolgate, Sudwala grotte was voor-
waar ‘n belewenis maar wat die toer ekstra spesiaal maak word in een word opgesom, 
kamaraadskap.   Boodskape deur toerlede is deel van hierdie kampverslag om julle ’n idée te gee 
waarom ’n SAWA toer altyd ’n besondere belewenis is. Die meegaande bewyse spreek van self. 
 
André Swanepoel 

Wat ‘n wonderlike week van samesyn.  Ons het dit terdeë 
geniet, van vroeg opstaan vir die Wildtuintrippies tot die 
minder vroeg opstaan vir die daguitstappies!  “Radio Lui-
perd”, op kanaal23 is ‘n ware treffer, sommige omroepers 
kort nog bietjie “opleiding”, terwyl ander hulle uitstekend 
van hul taak gekwyt het.  Die “laertrekopset het baie lekker 
gewerk.  Die groetery en geselsies van jou stoep af en 
kommentare van oral, het gesorg vir ‘n gesellige atmosfeer.  
Jammer vir die wat fyn was van oor, want klankdigtheid 
was nie baie effektief nie!  Die deler was net so goed soos 
die steler, als is gedeel: ys, rys, vleis en kole.  Boererate en 
muties het al die stywe litte weer lewe gegee.  Tenspyte 
van al die mediese hulp het party Luiperds ‘n bietjie para-
plegies geraak en moes hulle van die “disabled” badkamer 
gebruik gemaak.  Hoewel die taalgebruik veel te wense 
laat, het die altenatiewe liedjielirieke en geslagbenoemings 
vir sommige wilde diere, ure se giggels verskaf.  
“One for all and all for one”, was ook deel van ons toer se 
leuse, veral toe die ontvanger van die Apie ons almal langs 
die pad laat wag het terwyl hy onder padarres was vir ’n 
tydperk wat dit geduur het om sy lisensie te laat kom. (Nou 
het hy so met die Apie gebond dat niemand anders ’n kans 
met die Apie gekry het nie!)  Baie dankie vir ’n heerlike toer 
en vir al die puik reëllings en besprekings.  Volgende jaar 
maak ons weer so! 
Johan, Cecile, Werner en Celani  

Ons het baie uitgesien na die toer wildtuin toe en ons 
was nie teleurgesteld nie.  Vandat ons Vrydag vanaf 
Secunda vertrek het na die koue maar gesellige 
Elangeni, die rit die volgende dag na Hazyview, is 
met sorg en goeie kennis uitgewerk.  Baie dankie 
André en Vinkie. Sondag was die eerste dag wildtuin 
toe en hoewel almal gekla het oor die vroeg opstaan 
was alles elke dag daarna, verseker die moeite werd.  
Ons het ook nuwe vriende goed leer ken.  Johan en 
Petra Pelser, dit was lekker om tyd in die wildtuin 
saam met julle te spandeer en julle beter te leer ken.  
Ons het ook baie saam met ons ou vriende gekuier.  
Die ander besoeke soos GodsWindow, Pinnacle, en 
Sudwala grotte het alles perfek uitgewerk en alles 
mooi afgerond.  Ons sien voorwaar uit na die vol-
gende toer saam met Luiperds. 
Tot ‘n volgende keer….. 
Johan en Hettie 

Baie dankie vir ‘n onvergeetlike toer.  Dit was baie 
interresant en opwindend.  Ons sal altyd met mooi 
herinneringe terugdink.  Die luiperds se lojale kam-
eraadskap spreek boekdele. 
Die Ackermann-gesin 



Luiperds, 
Dit wat groei tussen vriende word ‘n band wat nie ge-
breek kan word.  Elkeen op sy eie, het iets om te neem 
en verder daarop te bou.  Baie lekker om deel van so ‘n 
span te wees. 
Johan & Petra 

SAWA Luiperds spanlede, 
Sonder mis en baie sonskyn op die rotse. 
Wat ‘n voorreg. 
Ans 

Die ligging van die kampterrein was uitstekend.  Dit was 
in die middel geleë van al die besienswaardighede.  Die 
week se program was uitstekend beplan en daar was nie 
‘n oomblik se verveeldheid nie. 
Die kameraadskap, vriendskap en omgee vir mekaar 
was opvallend.  Kosmaak saam saans het nuwe 
vriendskap meegebring.  Die samesang en boekevat 
was die hoogtepunt van die dag.  
Baie dankie vir ‘n goed georganiseerde lekker kamp!! 
Johan en Elmarie 

Eer aan ons Vader vir hierdie plesier 
Ons eerste tussen Sawanate hier 
Op ‘n heerlike wildtuin toer 
Waar al die dier ons beloer 
Renoster buffel seekoei krokodil 
Van naby gesien gaan ons dalk gril 
Olifant wildehonde en leeu 
Het ons almal laat skreeu 
‘n Groot vooruitsig was almal se wil 
Maar luiperd het ons steeds bly kul 
Ons innerlike is ook heerlik versterk 
By Afsaal Nkuhlu en Tshokwane mooi saam gewerk 
Na elke dag se avontuur 
Is uitgesien na boekevat en kampvuur 
By kolgate en watervalle kyk 
Is ons hartseer om huiswaarts te wyk 
Onthou tog die sywurms en mopanie 
‘n Fees waarvan ons nie wou weggaan nie 
In ons harte is ‘n nuwe beleid 
En neem ons met hartseer van almal afskeid 
Lief julle.  Willem en Elsie 
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Hierdie is my 11de toer.  Elke toer wat ek meemaak was 
beter en meer vol grappe, kame-raadskap en ondersteun-
ing  van elke lid wat gekamp het.  Daarom kan ek met 
trots sê ek is deel van hierdie groep Sawanante en so sê 
elke nuwe lid wat saam getoer het. 
Phillip 

“n Vakansie is eenvoudig nie ‘n vakansie sonder 
SAWA nie.  Dit is ons 6de toer en by verre die lekker-
ste omdat ons met ons SAWA familie gekamp het.  
Met soveel verdraagsaamheid en samehorigheid is dit 
geen wonder nie.  Die wat nie saam op toer was nie 
julle het baie gemis 
Groete Storms 
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Wanneer ek na hierdie foto’s kyk staan 
ek in bewondering oor hoe pragtig ons 
land is.  Waar op aarde kry ons nog 
sulke skoonheid? 


