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Uiteindelik, na al die slapies aftel gebeur dit dat 

ons uiteindelik vertrek see toe!! 
Die Storm-Juniors en die Lourense vertrek om-

streeks 05:00 vanaf die Sasol vulstasie tussen 
Secunda en Trichardt. Nagenoeg twee ure bereik 
ons, ons eerste pit-stop en sluit by die Gunters 
aan waar hulle vir ons gewag het te Villiers 1-
Stop. Daar word vinnig gegroet en gou ‘n koffiet-
jie gekry voor ons die volgende skof aanpak. 

Die volgende pit-stop Harrismith, en sjoe, wat ‘n 
koue dorp. Daar maak ons die voertuie vol en so 
voed ook ons liggame met ‘n lekker Spur ontbyt, 
“die vroeg opstaan en ver pad maak ‘n mens mos 
honger man” Die volgende stop is Karridene 
Woonwa Park ons uiteindelike tuiste vir die week. 

Jippeee, daar aangekom het ons eers ons 
kampplek bestudeer voordat ons begin nesskrop 
het. Soos dit natuurlik nie anders kon nie, het die 
groot mense die opslaan werk gedoen terwyl die 
kinders hulle gate uit geniet het, en glo my hulle 
het die oord verken! 

Die toer tradisie was om elke oggend gegroet te 
word met ‘n “hoesstroop” en saans met ‘n koffie 
met ‘n “wha” die dag te groet voordat ons gaan 
inkruip het. Okay dit was ‘n harde-baard tradisie! 

Die mans (Oom Koos, Oom Sydney en Junior 
Storm) het elke oggend ‘n beurt gekry om vir ons 
boekevat waar te neem waarna ons gesamentlik 
ontbyt gemaak het. Ek moet eintlik sê die mans 
het vir ons vrouens ‘n ding of twee gewys, ons is 
elke dag bederf deurdat ons nie self hoef kos te 
gemaak het nie, baie dankie julle!! 

Elke gesin het elke aand om die beurt vir aandete 
gesorg. Die Gunters het vir ons ‘n lekker uit die 
see voorgereg (prawns) bedien met see-hoender 
en “tjips” as hoofgereg voorgesit, en was dit nou 
nie lekker nie, dankie Oom Koos en Tannie Rina. 
Ek se jou “Uncle Bucks” kan maar kom leer!!!! 

Die volgende aand was dit die lekkerste kerrie en 
rys/putu-pap (né André) wat deur die Lourense 
vir ons voorgesit is. Oom Sidney en Tannie Maré 
het voorwaar Natalse bloed in hulle se are!!! Die 
kamp was afgesluit met ‘n spit wat deur die Jun-
iors (Storms) vorrgesit is. Dankie aan almal wat 
die toer ‘n reuse sukses gemaak het. Ons het 
voorwaar baie lekker gekuier. 

Ons het omtrent ‘n besige program gehad maar ‘n 
baie lekker eenvoudige een as ek dit self moet 
sê. Die dae was lekker beplan, elkeen het 
“gedoen wat hulle wou” maar ons het net soos dit 
SAWANANTE betaam, die meeste van die tyd 
alles saam gedoen. Die meisiekinders het die 
“Splash Water World” gereeld gaan besoek en ek 
wonder hoekom!!! Ons het ook “Ushaka Marine 
World” besoek. Die krokkedil plaas en die lig tor-

ing net buite Schottsburgh was ook ‘n treffer, 
tesame met die skilpie winkel binne-in Schotts-
burgh waar die kinders ons beursies omtrent 
geskud het. 

Ons het roomys op die strand geeët, die oorlog 
museum en selfs ook die “Roma Revolving Res-
taurant” een van drie in die wêreld besoek. 
Hierdie restaurant is op die twee en dertigste ver-
dieping geleë, vanwaar ‘n mens so te sê die hele  
Durban kon sien. 

So het die lekkerte op ‘n einde gekom waarna 
almal maar swaar opgeslaan het om huis toe te 
kom. Sommiges van ons het dit oorweeg om nog 
langer te bly maar toe anders besluit waarna ons 
die pad ernstig huistoe aangedurf het. Ons kon 
nie anders as om weer te stop vir die tradisionele 
“ontbyt herlaai” by Harrismith voordat ons die pad 
verder aangedurf het nie. Min het ons geweet dit 
sou ons laaste ontmoeting en afskeid wees met 
Tannie Rina, maar nie te min Tannie,  Rus in 
Vrede by Liewe Jesus, ons gaan Tannie baie 
mis, wat n voorreg om Tannie se laaste kamp te 
kon mee maak nie, ons het ewige herinneringe 
gebou! 

Ons hoop om die van julle wat die toer wou mee 
maak maar nie kon nie volgende jaar ook saam 
te vat en die geskiedenis uitbou en die tradisies 
laat herleef. Julle het baie baie gemis!!! 

 
Tot ‘n volgende keer! 
Kamp Groete 
Ian en Maryke Storm 
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Hier vertrek ons Storm’s Juniors en die 
Lourense 

Dis mos nou hoe ‘n see waf-
fel lyk 
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 Aankoms, neskrop, vreedsaamigheid en vakansie tyd 
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Al ons aktiwiteite vir die week wat ons gedoen het. Al ons aktiwiteite vir die week wat ons gedoen het. Al ons aktiwiteite vir die week wat ons gedoen het. 
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Vanuit die Roma  
Restaurant 

Die kinders en hulle Welpie 
plaatjies 

Ian kry die enigste vark 
vir die week omrede hy 
vergeet het om die 
Luiperd banier op te 
slaan 


