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Oos-Kaap 
 
 

Sitrusoewer Kampverslag Julie 2014 
Skaars terug van die toer, toe word die woonwa alweer gepak, want die winterkamp is             
op hande. Sommige gaan Addo Olifantpark toe en ander durf die koue by Sitrusoewer aan.  

Sommige kom al vroeër in die week daar aan en ander daag so een-een Vrydag op tot ons     
14 woonwaens is vir die naweek. Al is dit winter, is die natuur nog net so mooi. Gelukkig kom 
daar vir ons ‘n krat lemoene wat ons kan geniet. En hierdie jaar is die lemoene omtrent lekker 

soet. Almal kan geniet soveel as wat hulle kan inkry. Vrydagaand is die inbetaling en daarna 
hou Richard en Poppie vir ons die Boekevat in die lapa. Janu en Wanda verjaar en hulle hou 
sommer ‘n lekker opskop in die lapa. Almal geniet maar die winderige aand. Vure brand hoog 
en die aand word later maar afgesluit in die bed. 

Saterdagoggend is dit bewolk. Ruth en Morné hou die Boekevat en daarna kom die trekker met 
die kratte om ons deur die boorde te neem. ‘n Opgewonde groep klim met leë sakke in die 
kratte. Boorde hier kom ons! Ons kan heerlik naartjies pluk, later pomelo's optel en ook       
suurlemoene kry. Dit is omtrent ‘n fees om soveel van die wintervrugte te kan geniet. So ry ons 
deur die boorde en geniet die voorreg.                    
           Vervolg/............. 
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.........../Vervolg 
 
Ons sien die kanale met die water en geniet die rit terdeë. Ons hoor interessante feite van die 
vrugtebome en besef dat die vrugteboerdery maar net sulke harde werk is. Die middag is die 
weer sommer heerlik. Die rugby word in die lapa gekyk en die kinders geniet die bootjies op die 
water. Tussen deur word die visse gevoer, maar  die visse is nie baie lus om te byt nie. Die 
aand brand die vure weer hoog om die koue te verdryf.   

Sondagoggend begin ’n pragtige dag met die voëlsang. Die son skyn lekker en almal ontwaak 
maar so stadig. Die uwe hou die Boeke-vat en daarna word daar net lekker gesels terwyl     
sommige al begin oppak. Die laastes braai nog vir oulaas en daarna word daar huiswaarts 
gekeer. Weereens ‘n geseënde naweek wat verby is. Baie dankie aan die kampleiers van die 
naweek vir die rustigheid en die blaaskansie voor die nuwe kwartaal weer met mening begin 

word. Sterkte aan ons leerders vir die derde kwartaal en in die besonder aan ons matrieks!. 
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