
Verslag van Little Rock Kamp – Maart 2010.  
Lettie Blay.  

Little Rock by Ladybrand ( die voormalige Leliehoek) is herstel tot sy ou glorie. Vier woonwaens, 'n tentbewoner 
en ons nuwe lede in hulle "off Road" sleepwa was bevoorreg om die laatsomer naweek daar deur te bring.  

Die dorpie met sy ou sandsteengeboue, maar ook lewendige soms modeme en soms Afrika kultuur sakekern het 
ons bekoor.  Coen was baie teleurgesteld oor die verval van veral die strate, daar word ernstig aan die paaie 
gewerk, maar op 'n vreemde manier.  Hele strate is omgedolwe en hergruis, maar op die stadium word daar net 
so op die paaie gery.  Nog nie ordentlik vasgerol of vasgestamp nie, baie ongelyk en vol klippe op die rante van 
die paaie. Joos weet of dit weer geteer gaan word.  

Die Spar is modern en ruim en daar is talle gastehuise en koffiewinkels.  Selfs 'n Woollies en 'n Milady in 
die plattelandse dorpie.  

Vetkoek, sulke groootes met maalvleis, was ons Vrydagaand bederf. As die Sawanante so min is, word 
daar op die van der Merwes se voorstoep gekuier, boekegevat en geëet.  

Man en muis is Saterdagoggend teen die berg uit om na die fontein te gaan soek. Party van ons het dooierus gevat 
so halfpad teen die paadjie uit en rustig gesit en gesels terwyl die ander die vars fonteinwater gaan drink het. Die 
volgende dag het 'n paar dapperes die berg weer bestyg en stokflou maar baie tevrede teruggekom.  

Die manne het op hierdie kamp staaltjies vertel van hulle skandes en skades. Telkens het die storie om 'n 
mankoliekige leer of 'n elektriese boor of 'n ding gedraai.  Dit is deur die genade van Bo en nie ons manne se 
vaardighede nie, dat hulle elkeen sy openbaring kon maak. Bernie het ons weer trakteer op bank en plotstaaltjies 
uit sy Potchefstroomdae.  

Die erediens in die ou sandsteen Moedergemeente is afgesluit met 'n koppie tee saam met die gemeente en 
Emmalean en Coen en Johan en Lilla het die voorreg gehad om ou bekendes raak te loop.  

Ons was op die uitkyk vir nuwe lede en het met 'n paar gesinne gesels en uitgenooi na volgende kampe. Peet en 
Daantjie Pelser van Ficksburg het Tinkie se nuwe peetouers geword en ons het by Daantjie 'n skoonmaakresep 
gekry:  Meng gelyke dele Spirits, Dettol en Ajax skottelgoedseep, verdun die mengsel met die helfte water en 
gebruik om vetterige braaivleis toerusting skoon te maak.  

Die nagte was koel en die dae heerlik sonnig, met een rëenbuitjie Saterdagrniddag. Die wat wou rus kon rus en die 
wat wou klim kon klim en die wat net wou gesels het gesels.  

Die terugreis is Maandag met weemoed aangepak. Ai, kon ons nie maar nog 'n paar dae vertoef nie!  

 

'n WandeIing in die lowergroen tuine.  VInr Johan, Bernie, Lilla, Magda, Johan en Henna.  



Streek Oranje : Little Rock Kamp – Maart 2010 
 

 
Sawanante op Sondagmôre op pad om ‘n kerkdiens by te woon. 

 

 
Nuwe lede Bernie en Henna Koen. Baie welkom!  

 

 
Gebiedsvoorsitter Coen van der Merwe en ander Sawalede  

geniet die natuur op ‘n staproete in die berg 



 
Andriesa Fourie (Penningmeester) en Magda Crous (Sekretaresse)  

bo-op Platberg met Ladybrand in die agtergrond. 
 

 
Johan Crous, Tommie Blay en Coen van der Merwe meen  

besigheid met die braaiery! 
 

 
. . . en Lettie Blay kom gooi ‘n ogie oor die vordering!! 



 
Die lekker saam kuier en lag (met vol magies!) is altyd ‘n  

hoogtepunt van ‘n naweek 
 
 

 
. . . . en soos gewoonlik is dit weer Emmalean wat die meeste te   

sê het (sonder gebit en al!!). 
 
 

Saamgestel deur: Johan Sander 


