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Jaarliks word daar uitgesien na die oord wat besoek gaan word tydens Paasnaweek.  Hierdie 

jaar se oord was beslis ook weereens ‘n treffer met die keuse van Green Fountain so 6 km 

anderkant Port Alfred.  Sommiges vertrek al Donderdag en die ander vat die pad Vrydag.  

Met so bietjie teëspoed deur 2 woonwaens, kom almal darem later veilig daar aan.   Gou-

gou word die vure aangesteek en aangesien dit Goeie Vrydag is, speel Alida Steynberg vir 

ons die Houtkruis en lees vir ons voor uit Jesaja.  Ongelukkig was die musiek bietjie sag en 

arme Barend kon nie verstaan hoekom al die mense so lank so stil staan nie.  Dit kon ook nie 

‘n gebed gewees het nie, want almal se oë was nie toe nie.  In elk geval, toe word daarna 

lekker gekuier. 

 

Elke gesin het sy eie badkamer en dit is beslis ‘n luukse.  Alles is netjies en skoon en baie 

goed uiteengesit.  Elke middag word daar tee bedien in die lapa en die donasies gaan vir 

kanker.  Die kinders speel heerlik in die speelpark en sommiges swem tog te lekker toe dit so 

warm was.  Daar is werklik genoeg speelplek en alles word geniet. 

 

Saterdagmôre is niemand haastig nie.  Sommiges ry rond en ander kuier net heerlik saam.  

Stukkende woonwaens word vinnig herstel en die Sawanante geniet die heerlike tyd.  Die 

kinders versier hulle kardoesies vir die paaseiers se groot soektog die Maandag.  Johan 

Steynberg hou die aand vir ons die Boekevat en almal gaan later verder kuier om die 

kampvure.  Dit wil wil so begin reën, maar ons kla nie.  Dis droog hier by ons. 

 

Sondagmôre pak die Sawanante die arme kerkie behoorlik toe.  Daar word sommer in die 

gang gesit en wat ‘n voorreg.  Nagmaal word bedien en die vermeerdering van die brood en 

die water wat in wyn verander gebeur so voor ons oë, want hulle het nie gedink ons gaan so 

baie wees nie.  Almal word egter bedien met die nagmaal al is dit dan ook in sarsies.  Ons 

kry kos vir ons siel wat werklik baie beteken.  Die kinders van die kinderhuis laat druppels uit 

ons oë kom soos hulle sing.  Na die sielskos, geniet ons ‘n koppie tee saam met hulle en die 

kinders smul aan ‘n roomys.   Daar word maar weer rondgery of gerus, want dit raak koeler 

en die reëndruppeltjies begin so saggies neerdaal.  Die aand kuier almal maar rustig met die 

sagte val van die druppels op die woonwaens se dakke. 

 

Maandagoggend breek aan en wat ‘n jammerte, maar ons moet maar begin oppak en die 

terugtog aanpak.  Dit is egter met ‘n lied in die hart, want die sluise is oop en ons aarde 

word gevoed met sagte druppels.  Dit is met groot dankbaarheid dat ons terugkyk op die 

wonderlike naweek. 
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