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Is dit alweer sulke tyd? Waar sal ons hierdie jaar die koue en die sneeu gaan soek? Kom ons begin in die Karoo.

Saterdag
Half nege vertrek 16 opgewonde woonwaens met hulle inwoners vanaf Nanaga met roosterkoeke in die hande die
binneland in. Deon verjaar en ons word bederf met ons eie partytjie eetgoed boks. Nelia open die toer vir ons met
Boekevat. En so begin die wiele sing die lang pad in. By Kookhuis stop ons om gou die nodige draaie te loop en dan is
dit Cradock vir die laaste stop voor die grondpad aangedurf word. Uiteindelik kom ons by ons bestemming aan en die
kring word gevorm by Sanctuary Estate. Daar word sommer vars Karoo lam gekoop by die boer. Patrys hou later die
boekevat en toe moet ons vuur maak, want die koue kruip nader. Later kruip ons gelukkig tussen warm beddegoed in.
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Sondag
Is die diere swart met wit strepe of wit met swart strepe? Ons gaan besoek die Pyjama donkies op ‘n lieflike warm dag.
Ons is gelukkig en sien heelwat diere in hulle eie veilige omgewing. Sommiges is self so gelukkig om die koning van
die oerwoud ook te sien. Party hou piekniek en braai ‘n worsie, ander sit aan vir ‘n heerlike ete by die restaurant. En
toe begin die wind waai. Is Cradock dan Despatch se tweelingdorp met al die wind? Nadat Liana vir ons Boekevat
gehou het, brand die vure hoog en almal geniet die stilte van die natuur. Dankie tog vir warm komberse om die nag in
te gaan. En die wind waai en die wind waai selfs afdakkies vinnig af. Maar ons is veilig.

Maandag
En toe kom die koue. Almal roer maar stadig en die wind waai die koue al hoe nader. Cradock en besienswaardighede
word besoek en almal geniet die koue iewers rond. Toe word die groot pot op die vuur gesit en die vleis begin dans in
die hitte. Gou gou is al die groente geskil en spoedig kook die pot. Vars karoo vleis, pekaneute en grenadella sap word
vinnig tussen almal gesmous. Annemarie hou vir ons die Boekevat en toe word daar gesmul met samp, koring, rys en
natuurlik baie vleis. Dit is ampetelik nul grade celcius terwyl ons eet. Die kinders kry elkeen ‘n gelukspakkie en
gelukkige trekking word gedoen. Mooi pryse word uitgedeel. Dankie aan die borge!! Diegene wat vir die eerste keer
toer, se kele word amptelik welkom geheet met die blink glasies!!! Dis koud, ja dis koud. Dit sneeu oral rondom ons.
Dit is amptelik nul grade buite terwyl ons aan die potjie smul. En toe raak dit stil, doodstil soos almal vir oulaas op
Cradock kuier rondom ‘n vuurtjie of sommiges in die warm bed.
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Dinsdag
Minus sewe is ook nie vir almal bedoel nie, maar pak moet ons pak en ry moet ons ry. Ischke hou Boekevat toe ons almal
uit die park uit is en toe pak ons die pad aan. By Bedford rek ons vinnig bene en toe is dit Adelaide toe. Daar word ons
bederf met ‘n heerlike ontbyt by die ouetehuis. En was dit nou nie nie lekker nie!. Ons loer net so vinnig na die enkele
winkels en die pragtige kerk. Die Engelse kan maar spog met hulle kattedrale. Ons het net sulke pragtige kerkgeboue.
En toe ry ons sirkels en draaie en verkeerd en lang pad en weer sirkels. Later kom ons darem by ‘n park aan, maar dis
die verkeerde een! Weer is dit sirkels en draaie en toe kom ons by ons eindbestemming aan. In die skemer lyk dit baie
oulik. Ons kuier om die vure tot die warm bedjies ons teen ons sin roep!!
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Woensdag
‘n Pragtige dag begroet ons so tussen die bome deur. Die kinders begin sommer al vroeg vroeg hulle geniet op die
trampolien. So lekker om te sien dat hulle ook die toer geniet. Sommiges se opblaasboot word ter water gelaat en toe
word daar geroei en selfs gestoei om verder te vaar. Oos-Londen se besienswaardighede word besoek en elkeen
geniet die dag so tussen verdwaal en rondry. Die dieretuin bly steeds gewild asook die see en ander plekke. Die
eetplekke bly ook nie agter nie. Ons word ook bederf met bier – dankie aan ons borg!!! Ischke sluit die dag vir ons af
met Boekevat en ‘n aand kan nie afgesluit word sonder groot vure nie. En toe is dit katels toe.

Donderdag
Hogsback hier kom SAWA! Gelukkig is daar nog so bietjie sneeu om in te baljaar en al die oulike plekkies word
besoek. Dis ry en kyk en speel en lag en ry. Gelukkig kom almal weer veilig by die kampterrein aan. Diegene wat nie
so ver gery het nie, het weer die grootste Spar gaan besoek. Dis nou ‘n geval van as jy dit nie daar kry nie, is daar nog
nie so ‘n ding nie. En toe word die roosterkoeke vinnig vuur toe gebring en die maalvleis sing in die pot. Saam met
mielies en bone word die aandmaal geniet. Ischke hou Boekevat en toe smul almal heerlik saam. Komplimente aan
die kokke!! Die vure brand en die kinders spring heerlik op die trampolien en die vure brand nog hoog. Gaan ‘n week
dan so vinnig verby?

KAROO TOT KUS WINTERTOER
30 Junie tot 7 Julie 2018
Vrydag
Weereens ‘n pragtige dag wat ons begroet. Almal ry maar draaie in die omgewing en kyk wat nog vir oulaas gesien
kan word. Later word die vure aangesteek en die vrouens sorg vir slaai en brood. Andre en Driekie Strampe kom
kuier vir ons. Doepie hou die Boekevat en ons toerleiers word bedank vir die heerlike toer. Die laaste gelukkige
trekking word gedoen en toe kuier almal vir oulaas lekker saam om die vure. Ja, dit is die laaste aand van die toer en
almal het baie om oor te dink en na te dink. Die kinders wil skielik almal leer brei. So die stokke en wol word nader
gesleep en hulle word so bietjie touwys gemaak. En toe is die woonwaens sover as moontlik gepak.

Saterdag
En so kom die heerlike week tot ‘n einde. Elke woonwa kry weer sy regte hak en die voertuie kom in rat. Daar is drie
gesinne wat agterbly, maar die res pak die tog huis toe aan nadat Deon die Boekevat gehou het. Stil ry elkeen terug met
baie om te herkou. By Green fountain draai nog twee gesinne af vir ‘n ekstra nag. Sommiges kou ietsie by Port Alfred en
daar word ook nog vir oulaas by die padstal die laaste toergeldjies uitgegee. Dankbaar kom almal veilig tuis. Wat ‘n
voorreg en tonne genade.

Ons opregte dank aan ons toerleiers en die borge en almal wat saamgewerk het. Dankie aan elke toerganger vir die
besonderse gees en die kinders wat hulle gate uit geniet het. Ons Hemelse Vader het ons geseën met soveel genade
en liefde. Dankie en mag daar uitgesien word na 2019 se wintertoer!!!
- Jakkie Barnardo

