
 

   

 

As ‘n Sawanant die geleentheid kry om ‘n nuwe oord te gaan ontdek, dan skep jy ‘n rede om te 
gaan kyk hoe mens daar kan kamp.  So word ons uitgenooi om by die nuwe oord by Loerie 
Ruskamp te gaan kamp.  Aangesien daar van die bestuurslede is wat nie kan gaan nie, word die 
ander lede ook uitgenooi, maar omdat ons verlede naweek ook gekamp het, kan nie baie daar 
gaan kamp nie.  Ons is dus net ag woonwaens, maar dit was heerlik. 

Vrydagmiddag trek ons so skeef-skeef daar in, 
maar met die hulp van blokke, het almal darem 
later ‘n staanplekkie so onder die bome.  Krag 
word aangelê, maar o genade wat ‘n stryd.    
Of dit nou wit of swart kragdrade is - dan skop 
die krag af en dan werk die ketel binne en dan 
werk die ketel weer net buite.  Almal moet 
maar ingee en iets afsit. By die oord lyk dit of 
die geriewe dit nie gaan maak nie.  Dit is egter 
tot ons verbasing baie prakties.   

As jy so op die troon sit, is jou een voet in die stort.  Mens 
wonder eers of alles nie gaan nat word as jy stort nie.  
Maar dit is toe nie die geval nie.  Jou klere bly kurkdroog 
asook die wit troon, want die stortgordyn keer alles af.   

 

 

aar is drie 
hokkies vir 
mans en drie 
vir die 
dames.  

  

 



Dan is die wasbakke, opwasbakke en klere 
wasbakke apart.  Die water was sommer heerlik 
warm. 

Die vure het intussen lekker hoog gebrand en 
almal het lekker gekuier.  So kom ons darem later 
tot ruste nadat Jakkie Barnardo Boekevat gehou 
het.   

 

Saterdag word daar bietjie rondgeloop.  Die paaie in 
die omgewing lei na mooi dele toe waar die varke 
onder die ou voertuie lê en slaap en die eendjies het 
indiaanhuisies om in te slaap.   

 

 

 

 

Die omgewing is pragtig al is dit daar net so 
droog.  Later word daar lekker gekuier en 
natuurlik word daar vuur gemaak, want dit is 
meer betroubaar as die kragtoevoer.  Gert 

Scheepers hou vir ons die Boekevat en daar word weer lekker gekuier.  Intussen val daar darem 
so 10 druppeltjies en niemand kla nie.  In die saal word daar troue gehou.  Dit was seker ook maar 
baie ontwrigtend, want die krag het kort-kort afgeskakel.  Maar so het alles maar aangegaan.  ‘n 
Sawanant laat hom mos nie afskrik nie.  Kamp is kamp en kamp is lekker. 

Die kinders geniet die speletjieskamer waar die tafeltennis en “pool” tafel is.  Alles is mooi netjies 
uiteengesit. 

Sondagoggend is dit maar weereens die fyn druppeltjies en dan skyn die son en dan is dit weer 
bewolk.  Jakkie Barnardo hou ‘n Boekevat oor die deur wat Jesus vir ons oopgemaak het.  Daarna 
word daar weer lekker vuur gemaak en elkeen eet maar sy gunsteling op die vuur. 



Sommiges gaan rus so bietjie en ander sit en gesels.  Later moet daar maar opgepak word en 
elkeen moet terugkeer na die huis toe. 

Dit was heerlik om so in die veld te kon kamp.  Die eienaar moet maar net so bietjie werk aan die 
skuinste en die krag en dan kan dit ‘n lekker plek word.  Dit het ons egter nie afgeskrik nie en ons 
het dit baie geniet. 

Jakkie Barnardo 


