
Luiperds Kampnuus: 

 

Swadini 
13 - 22 Junie 2014 
 
Dagse Luiperds! 
 
Dit was toe al weer sulke tyd! “Toer, Toer en weer 

Toer plesier ”!!!!! 
 
Dit was weereens aangenaam om saam met so ’n 

groep mede Sawanante en familie te kamp. Dit 
was voorwaar ook weer een van die lekkerste 
”streekstoere” wat ons gehad het. Om so in die 
natuur en dit nogal in die Laeveld (Witrivier, 
Swadeni en Wildtuin). 

Drie gesinne het die toer afgeskop en eers by 
Benmari, ’n minder bekende oord te Witrivier, 
gestop en drie dae oorgebly.  André en sy ge-
volg, twee gaste van af Noord Kaap, het reeds 
vanaf 1 Junie 2014 hulle self gaan in grawe by 
die Wildtuin vir ’n week waarna hulle ’n week voor 
die res van ons na Swadini verskuif het. Hier het 
hulle rustig op ons ander drie se koms gewag.  

Ons ander drie, Francois, Peet (allias Petrus Male-
ma) en Phillip van die toergroep, het Maandag 
16de Junie 12:00 by André hulle aangesluit. 
Hierdie keer was die Storm’s kinderloos. Met ons 
aankoms verwelkom Vinkie ons toe met ’n ys 
koue lafenis terwyl ons vir die uitgaande kam-
peerders moes wag om klaar op te pak voordat 
ons kon kamp oplslaan. Daarna was daar vinnig 
kamp opgeslaan waarna elkeen maar sy eie ding 
gedoen het en net lui lekker in en om die 
woonwaens gekuier. 

Om 17:30 het André vir ons boeke gevat waar daar 
toe sommer twee regte SAWA gaste, Dentzel en 
Fransie Strydom, van streek Strelitzia by ons 
aangesluit het vir die daaglikse boekevat sessies. 
Hulle het toe sommer in regte SAWA tradisie  toe 
lekker saam ’n vleisie gebraai. Die res van die 
aand het ons almal luilekker om die kampvuur 
gekuier en na die bosnagapies se geroep gelui-
ster. Ons het hulle deur middel van flitsligte be-
sigtig voordat almal gaan inkruip het vir ’n lekker 

nagrus. Hierdie toer was beplan om ’n lui lekker 
“loslit” toer te wees en daar was geen vooraf be-
sprekings en of reëlings getref nie en daarom kon 
elkeen doen soos hy goeddink. Daar was elke 
oggend ’n voorstel gevra van wat vandag gedoen 
moet word en dan is daar later die middag weer 
saam gekuier en gesels. 

Dinsdagoggend het Francois vir ons boeke gevat 
waarna ons almal saam in die kamp ’n lekker 
ontbyt ge-eet het. Ons het Francois se Bussie 
ingeruim en die 7 sitplek na ‘n 8 sitplek verander 
en die area as ’n groep gaan verken (Ans kon nie 
meer wag om ’n jaar lemoen te eet nie). Daar is 
vinning gestop om die nodige verversings en kos 
voorrade aan te koop en toe die aangrensende 
plase deur gery het op soek na vars groente vir 
die volgende dag se boere-ete wat beplan is deur 
die dames. Die res van die dag is daar maar   
weer lui lekker in en om die woonwaens gekuier 
voordat ons die aand na ete weer almal saam om 
die kampvuur gekuier het voordat ons almal gaan 
inkruip het vir ’n lekker nagrus. 

Woensdagoggend het Peet die boekegevat sessie 
waargeneem waarna ons weer as ’n groep gaan 
kyk het hoe dit by die “Garden of Eden” lyk en 
sommige lede toe sommer ’n lekker Wafel ge-eet 
het as deel van die besoek. Met die terugkoms by 
die woonwa park het ’n paar van ons gou gaan 
plek bespreek vir Vrydag se boot rit op die dam. 
Terwyl die vrouens die aandete voorberei het, het 
ons mans elkeen maar weer sy eie ding gedoen 
het, party het die oord gaan verken terwyl die an-
der maar lekker lui in die kamp rond gesit het. 
Ons SAWA vriende (Denzel en Fransie) sluit later 
by ons aan vir vir die gekookte aand-ete waarna 
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Bosnagapie 

Die lekkerte het by Ben-mari begin 

Die Venters, Storms, Oppermans en  
Swanepoels het lekker gekuier 



ons almal toe weer saam om die kampvuur 
gekuier maar redelik vroeg gaan inkruip vir die rit 
deur die wildtuin wat beplan is vir die volgende 
dag  

Donderdagoggend vroeg (05:00) vertrek ons in 
twee voertuie na die Orpenhek waar ons ook toe 
net betyds was vir die hek om oop te maak vir die 
rit deur die wildtuin. Ons het by Satara kamp 
aangedoen voordat ons by vir “brunch” by Tim-
bawati ruskamp gestop het. Na ete het ons ver-
trek na Olifants kamp om bene te rek voordat ons 
Letaba toe vertrek het. Na ’n besoek aan die Oli-
fantssaal het ons die pad terug kamp toe 
aangedurf. Ons is toe by Phalaborwa hek uit en 
was ons ontnugter deur die toestand van die 
eerste gedeelte van die pad tussen Phalaborwa 
en Hoedspruit. Ek glo tot ’n Microlight sal skud so 

erg was die pad verbrokkel! Terug in Hoedspruit 
is daar eers by die Spur gestop vir ’n lekker 
aandete. Party het tradisioneel gebly met die 

bestellings terwyl ’n paar ander maar 
“morsig” (Rib en Wings) geëet het. Na ’n lekker 
ete by die Spur is daar reguit terug kamp toe 
waarna almal maar vroeg gaan inkruip het as ge-
volg van die uitputting van die lang dag deur die 
wildtuin. 

Vrydagoggend 05:00 besluit Francois en Vinkie toe 
om te gaan stap. Hulle besluit toe om die pad tus-
sen die woonwapark en die oordhek aan te durf, 
tot hulle verbasing kom hulle agter na groot 
moegheid en baie seer voete dat die stappie nie 
net sommer ’n vinnig een was nie maar ‘n hele 
10.2 Km vêr was. Hulle het die nie weer gedoen 

Luiperds KAN kos maak 

Garden of Eden teetuin is ‘n moet vir die  
natuurliefhebber 

Die wildtuin bly maar ‘n besondere plek.  Indien jy by die groot vyf verby kyk, begin jy eers die wildtuin raak 
sien. 



nie!!! André het gesorg vir die boekevat waarna 
ons lekker “pahela” ontbyt gemaak het voordat ’n 
paar die boot rit aangepak het en toe sommer 
daarna ook die omgewing om die dam gaan be-
sigtig het. Toe ons later terug in die kamp kom 
het die dames weer op erg tradisionele manier 
“Spagethi Bollenaise” voorberei vir aandete. Na 
die aand ete is daar weer lekker om die kamp 
vuur gekuier voordat almal maar weer gaan 
inkruip het. 

Saterdag 08:00 het Denzel vir ons die laaste 
boekevat behartig voordat hulle wildtuin toe ver-
trek het. Na ete het Peet en die Vrouens die dorp 
gaan aandurf terwyl die ander maar stadig begin 
opslaan het. Later die middag het ons afsluiting 
gehou met die kas wat weer ’n lekker hupstoot 
gekry het aangesien die skinderbekvrouens (Ans, 
Rina, Elaine en Vinkie) niemand oor die hoof 
gesien het nie. Elkeen is beloon met sy eie klein 
varkie. Vinkie is beboet met die windpomp, Fran-
cois met die die groot vark en die mita is opger-
aap deur Peet. Rina is heelwat later genomineer 
vir die Ster van die toer vir haar ywer en entosi-
asme waarmee sy die toer beplan het. Dankie vir 
die geskenkkies Rina!! 

Na die afsluiting is daar gou klaar opgepak sodat 
André en Vinkie Sondagoggend vroeg kon wikkel 
om huistoe te gaan met die res (die wegbrekers) 
wat die wildtuin kon ingevaar. 

Een ding kan ek verseker sê! As jy nog nie saam 

met die span Luiperds getoer het nie, moet jy 
beslis nie die volgende toer en of sy wegbreeker 
misloop nie, aangesien ons dan weer ’n ander 
deel van die land gaan besoek en verken. Vol-
gende jaar is dit die Natal se Noordkus wat aan 
die beurt gaan kom. So die van julle wat ook nog 
nie bespreek het om iewers te gaan kamp nie, 
moet gou spring om teleurstellings te voorkom.  

 
Luiperds Groete 
Toer Leiers 
Francois & Rina Storm  

Swadini se oord is  beslis op ‘n hoë 
standaard 

‘n Bootvaart op die Blydepoortdam bly maar ‘n belewenis.  Blydepoort is die 3de grootste canyon in die 
wêreld.   


