
Luiperds gaan soek luiperds in die 
Wildtuin. 
 
Wat kan ‘n mens anders sê as “Wat ’n voorreg was 

dit nie om weer saam met so ’n groep mede 
Sawanante te kon kamp nie”. Ek dink dit was 
weereens een van die lekkerste kampe wat ’n 
mens kan hê. Daarvoor bedank ons julle almal 
wat saam gekamp het. 

Donderdag 18 Maart 2011 om 09:00 vertrek die 
eeste drie van sewe woonwaens vanaf Trichardt 
na Barberton se Mpumula waar ons oornag het. 
Om 16:30 sluit Oom Jan en Antionette ook by ons 
aan en toe word daar lekker gekuier, tot ons 
moes braai, waarna ons lekker gesmul het aan 
“Egte Boerewors Rolle en Vetkoek” soos net die 
Luiperds kan. 

Die volgende oggend 19de Maart vertrek ons toe 
vroeg via Kaapmuiden na Malelaan waar ons in 
die snikkend hitte (39,5 Grade) begin nes skrop 
het. Die vier van ons het toe sommer op die oord 
’n lekker ontbyt genuttig en was ons verbasing 
groot toe ons mee gedeel is “hierdie is ’n 
openbare plek en daar mag nie alkohol gebruik 
word nie”. So julle ouens wat dit nie reeds weet 
nie, daar mag geen drank gebruik word by enige 

van die Wildtuin se openbare plekke en piekniek 
“spots” nie.  Dagbesoekers word nie eers 
toegelaat om enige alkohol die Wildtuin binne te 
bring nie.  Jy word slegs by jou staanplek of 
rondawel toegelaat om van ’n lafenis gebruik te 
maak. 

Vrydag laatmiddag sluit daar toe nog drie 
woonwaens by ons aan en dit bring ons toe op ’n 
hele sewe woonwaens te staan met Lizinda as 
die 8ste Sawanant sonder haar manlief (geplak by 
die voorsitter) en Rina se mede Van’s, Sarel en 
Petro as gaste. Die nuwe SAWA lede Wennie en 
Laura Opperman besluit toe sommer om, dadelik 

nadat hy sy wa staan gemaak het, ’n draai te 
gaan ry aangesien dit ook sy eerste keer in die 
Wildtuin was en siedaar, daar ry hy homself en sy 
gevolg in sy eerste Regte Egte Luiperd vas wat 
besig was om ’n bok te bekruip. Dit vir “luck”, op 
die regte tyd op die regte plek. Almal het gedeel 
in die plesier en die fotos omtrent bekyk. Na 
boekevat en braai, word toe sommer vroeg 
ingekruip aangesien daar die volgende oggend 
vroeg uit die vere gekruip moes word vir die tog 
deur die Wildtuin. 

Saterdagoggend vertrek party reeds vroeg en die 
ander eers bietjie later vanaf Malelaan tot terug 
by Malelaan via Onder Sabie en Skukuza. Daar 

Oom Jan verduidelik vir die manne  
hoe om te …….. 

Mpumula is ‘n  klein maar pragtige kamp-
terrein 

Ontbyt by Malelaankamp  

Ons nuwe (gelukkige) lede  
Wennie & Laura Opperman 



was lekker ontbyt ge-eet almal was maar poot uit 
na die lang tog in die motors. Terug by die kamp 
het almal weer hulle ervaringe van die dag gedeel 
en fotos uitgeruil, en glo my Vinkie, die amptelike 
Luiperd “spotter”, was ook weereens gelukkig en 
vind to sommer ons streek se lewendige broer 
waar hy lui-lekker in die boom lê en wag vir iets te 
ete.  

Na boekevat is daar weer lekker vleis gebraai, 
gekuier en toe sorg die Storm’s se klein 
toekomstige luiperdjie (Lian) vir ’n konternasie 
aangesien hy soos ’n wafferse Luiperd welpie in 
die sand rond rol, speel, Pi*Pi* en toe ook 
sommer sy “spons spyker” net daar op die sand 
laat los.  

Sondagoggend het J Opperman en W Opperman 
saam JW Opperman besluit om te gaan golf 
speel op Skukuza aangesien hulle reeds 
Vrydagaand en Saterdag alles gesien het wat 
hulle moontlik kon sien en sowaar daar ry Wennie 
homself weer vas in ’n luiperd en wilde honde.  
Hoe gelukkiig kan een mens nou wees?  

Die res van ons het toe weer ’n roete gevat wat 
later gewysig moes word agv die tyd wat 
spandeer was om vir ’n trop olifante te moes wag 
wat toe sommer ook twee klein olifantjies in hul 
geledere gehad het. Party het sommer net daar 

en dan omgedraai om verder weg te ry van die 
trop af aangesien hulle nie vir ons sou padgee nie 
en nogal agresief voor gekom het. 

Na boeke gevat is daar afsluiting gehou waar die 
kas weer ’n lekker hupstoot gekry het aangesien 
Lizinda niemand oor die hoof gesien het nie. Daar 

is weereens lekker vleis gebraai en lekker laat 
gekuier waarna almal gaan slaap het. 
Maandagoggend het ’n paar weer vroeg 
opgestaan om die laaste kyk in te kry en die 
ander het maar traag begin om op te slaan en 
huiswaarts te keer. 

As jy nog nie saam met die span Luiperds in die 
Wildtuin gekamp het nie, moet jy beslis nie die 
Julie wegbreker misloop nie aangesien ons dan 
weer ’n ander deel van die Wildtiuin gaan besoek 
en verken. So die van julle wat nog nie bespreek 
het nie moet gou spring om teleurstellings te 
voorkom. 

 
Francois & Rina Storm  

 

Die olifante  kom in die pad af, in die pad af, in 
die pad af…... 

Francois & Lizinda het hulle gate uit geniet 
met die aanwys van die Vlak...varke van die 

saamtrek 

Vrydagaand : Kyk Luiperd! 
Saterdagmiddag: Kyk daar is nog een! 
Sondagoggend: Nou gaan die ander darem 
jaloers wees! 



Willem & Elsie Broxham ontvang hulle 20 
Streeksaamtrek plaatjie 

Gelukkige Wennie se wildehonde 

Gelukkige Wennie se swartwitpens (vanaf die 
golf telkaart, wonder waar die luiperd foto’s 

geneem is?) 

Ons gaste Sarel & Petro van der Merwe 

Daar is beslis meer as net groot 5 in die  
Wildtuin 


