
Mooifontein:  Aangename kennis, 3 Berge! 
Mooifontein se "nuwe" kamp vir 2012 was toe al die tyd Drie Berge, net buite Brits.  Sommige het 
geraai en ander het dadelik geweet toe hulle die foto's gesien het.  Van die Mooifonteiners was al 
tevore in "privaat" hoedanigheid daar. 

Die oord is gunstig geleë in die boomgordel langs die rivier.  Mens sien dikwels sulke boomgordels 
op lugfotos en hierdie oord skep die geleentheid om in so 'n gordel kamp op teslaan.  Vir 'n 
verandering was dit lekker om jou stoel te vat en eerder in die boom se skaduwee te gaan sit, as die 
woonwa seildakkie.  Ons het letterlik die digste skaduwee gaan uitsoek en so al agter die skaduwee 
aan getrek.  Die oord is rustig en die lawaai was beperk.  Aan die noordekant van die oord is daar 'n 
keerwal in die Krokodilrivier en die water raas al te lekker waar dit oor die wal stort. 

Vis het ons heelwat gesien, maar nie gesien dat iemand iets gevang het nie.  Die vis probeer al wat 
hulle kan op stroom op oor die keerwal te spring, maar terwyl ons staan kyk het, kon nie een dit 
regkry nie.  Darem wonderlik die rus gewende invloed wat so 'n watertjie op mens het. 

Versorging van die eenheid was goed oor die naweek en daar was min om oor te kla.  Ek 
veronderstel dit kan hier warm word in die somer.  Gelukkig het 'n koel luggie dit lekker leefbaar 
gemaak tydens die kamp. 

Wil ons weer daar gaan kuier?  Die algemene gevoel was positief.  Sal waarskynlik nie in 2013 wees 
nie, omdat die program vir 2013 reeds vasgestel is. 

 

 

 

NOU IS JY NABY! 

  



 

 

Hies ons! 

 

Ons staan lekker tussen die bome. 

 



 

 

En sommer by die rivier – rustigheid op sy beste! 



 

Maar O Wee! Wat is dit? 

Ma, tel maar jou kinders teen slaaptyd, en Pa, kyk maar waar jy vanaand rondloop! 


