
Luiperds Ontdek nuwe Oord 
Serengeti 

 
Serengeti was vir ons almal ‘n nuwe ondervinding.  

Ons het nie geweet wat om te verwag nie.  Ons 
het gelukkig almal, behalwe vir die laatkommers, 
Vrydagmiddag aangekom en kamp opgeslaan.  
Dit  is nou maar so dat party mense later moet 
werk as ander.  In elk geval, ons het hamburgers 
geëet en so ‘n bietjie gekuier.  Daar is vroeg 
ingekruip na die 3 ure tog vanaf Secunda met al 
die potholes en die vragmotors.  Die wat vanaf 
ander rigtings gekom het, ons waardeer dat julle 
ten spyte die vêr ry by ons aangesluit het. 

Hamburger voorbereiding 
 
Saterdagoggend  en meeste mense was al vroeg 

aan die gang.  Die twee ou fossielle het met die 
kieries hulle oggend wandel stappie geneem, af 
na die dam om te kyk of daar vis is.  

Kieriebende  
 

Na boekevat is ontbyt geëet en daarna het al-
mal  gemaak soos hulle goed gedink het.  Teen 
drie-uur die middag het ons gaan bakkie klim om 
die wild te gaan besigtig. Dit was groot pret. 

Saterdagaand het ons saam met die langslurpe 
(Olifante) gaan braai.  Dit het goed afgeloop ten 
spyte van die rëen wat ons pret so ‘n bietjie 

bederf het.  Vir die plaaslike Serengeti mense 
was die rëen ’n welkome uitkoms om die 
heersende droogte bietjie te breek. 

Braai in die rëen 
 
 

Serengeti se wild 
 

Sondag  het baie goed verloop.  Na die diens, het 
almal weer hulle eie gang gegaan. En Sondag-
aand het meeste mense ‘n potjie gemaak.  Later 
die aand het ons saam met Johan en sy musiek-
fabriek baie lekker gesing en gegrap.  Dit het 
weer lekker gerëen maar dit was aangenaam 
want daar was geen wind nie. 

Maandag het ons afgesluit en groot pret gehad met 
die uitdeling van die varkies.  Teen 12 uur was 
almal alweer oppad terug huis toe. 

Dit was jammer dat Phillip en Francios hulle ons 
vroeg moes verlaat as gevolg van ander verplig-
tinge.  Serengeti is ’n baie aangename oord om te 
kamp en Luiperds sal beslis weer hier kom saam-
trek hou.  

 



Ons wil net baie geluk sê aan Phillip en Ans met 
hulle 90ste streek kamp. Dit wil gedoen wees.  Dit 
laat ‘n mens wonder, het hulle ooit tyd vir iets an-
ders. Maar ek kan dit nie fouteer nie, want wat is 
lekkerder as om te kamp, veral saam met die Lui-
perds. 

Lyk of dit lekker is om jou 90 Streeksaamtrek 
plaatjie te kry! 

 
Ons het ons mede Luiperds wat dit nie kon maak 

nie baie gemis.  Willem en Elsie moes onttrek 
weens Willem se gesondheid terwyl Jasper en 
Maggie weens werksverpligtinge verhoed was om 
te kon kamp.  Ons is ‘n familie en as enige Lui-
perd verhoed word om te kan kamp laat dit ‘n 
leemte. 

Die saamtrek is bygewoon deur 12 Luiperds met 
hulle gesinne as ook een gas.  Marius & Monique 
het hulle eerste saamtrek bygewoon as volwaar-
dige Luiperds, sonder Ma se toesig.  (Daar was 
egter 11 ander Ma’s wat maar vir Marietjie in-
gestaan het)  

Ons eerstesaamtrekkers Marius & Monique 
 

Ons verwelkom graag 
ons gaste want hulle is 
die toekoms van ons 
Organisasie.  Gaste wat 
lekker kamp word lede. 

 
Gaste Iwan & Natasja 

 
 

 
 

Boere”sports” soos van ouds 

 
 

Sondaars 

 
Die Oord 

 
Sien julle by die volgende saamtrek 
 
Jan Lombard 


