
 
 

 
Hierdie naweek het daar  

‘n ding of twee, miskien  
drie, gebeur by die  

woonwapark, Ngonyama. 
Ons bly in ‘n wildtuin net 

buite Krugersdorp.  Daar is 
ook 

‘n ander (nuwe Suid-Afrika)  
naam vir ons dorp, maar dis nie 

hier ter sprake nie.  
Ek wil vertel van twee groepe 
woonwa besoekers wat die 
naweek van die 7de tot die 11de 
Februarie by ons gekuier het. 
Woensdag het die een groep 
aangekom en Vrydag die ander, 
saam met nog van hulle wat al 
van Woensdag af hier is.  Die een 
groep was die Trekkers.  Weet nie 
juis waarheen hulle trek nie, want 
hulle praat Ingels en ek verstaan dit 
nie lekker nie.  Die ander noem 
hulleself SAWA Rietvallei, en dis 
hulle wat vir my so interessant was. 

Die oues van dae was Woensdag al 
daar en hulle drink tee en koffie en 
eet hordes koekies.  Hulle kon ook 
vir my gee, maar hulle het nie.  
Daar was baie gekuier, gelag, 
gesels, geslaap en bietjie rondgery. 

Vrydag kom daar toe ander 
Rietvalleiers aan!  Hulle bring 
sommer lewe onder die oues van 
dae.  Die eerstes van hierdie was 
oom Sieg en tannie Annetjie, wat 
baie vriendelik was en met almal 

grappe gemaak het.  Die ander was 
oom Klaus (anderste naam – 
hoekom nie Sinterklaas of so-iets 
nie) en tannie Anet (onthou nie 
Anette nie).  Hulle het meer “ge-
worried” gelyk, so al asof hulle ‘n 

groot taak op 
hande het. 

Daar was 
onmiddellik 
gewerskaf en 
gedoen.  ‘n 
Ander oom het 
ook gekom met 
so ‘n groot 
“double-cab” 
en ‘n m……se 
karavaan.  Hulle noem dit 
“Exclusive” – jis, maar hy is mooi.  
Sy vrou wou seker nie in die hitte 
vir hom help om op te slaan nie, toe 
stuur sy hom alleen vooruit.  Oom 
Sieg en daai nors oom het hom toe 
gehelp. 

Daarna is daar by oom Sieg 
gewerskaf.  Almal 
het ingespring en 
hulle het jaffels 
gebak.  Selfs die 
kuiergaste wat by 
hulle gaan staan 
het, moes help.  
Tannie Rina van 
oom Neels (met die 
wit hare) moes ook 
werk.  Hulle het 
amper 75 gebak 
(hulle het 2 jaffels 
geproe). Dit moes 
lekker gewees het, 
want dit is baie gou 

uitverkoop.  Een van die ooms (so 
‘n kwaai een, ek dink sy naam is 
Ben) het gesê hy’t niks gekry nie, 
maar ek dink sy naam moes eerder 
Pinokio gewees het. 

Hulle almal het toe boeke gevat, en 
daarna het oom Klaus so ‘n 
bietjie gepraat.  Hy het sekerlik 
vir hulle gesê dat hulle moet 
geld betaal of hulle moet huis 
toe gaan.  Sekerlik was hulle te 
moeg om nou weer huistoe te 
gaan, toe betaal hulle maar.  Van 
die mense het tot half twaalf 
gekuier voor hulle gaan slaap 
het. 

Saterdag het baie 
van die mense gaan 
kyk hoe word leeus 
gevoer (dis nie soos 
in babas kos gee 
nie).  Hulle (die 
leeus) kry rou vleis 
en bene om te eet. 

Maar hier kom toe 
‘n ding wat my laat 
“worry” het.  Die ou 
mense was lus om 

stout te wees en het gesoek na 
mampoer van alle dinge.  Dis hier 
waar die een ding toe gekom het 
waaroor ek geprofeteer het in die 
begin.  Ek weet nie hoe hulle oom 
Klaus omgepraat het om vir hulle te 
gaan mampoer koop nie.  Ek kon 
sien hy het gedink hy hoor nie reg 
nie, maar is toe “ge-convince”.  Hy 
moes ook piesangs koop, want hulle 
wil seker vir almal ‘n rat voor die 
oë draai om nie te laat blyk dat 
hulle die mampoer gebruik nie, of 
hulle wil die slegte smaak van die 
goed verdoesel.  Nie seker nie!  

In alle geval was oom Klaus en 
tannie Anet so in die hoek gedruk 
dat hulle toe maar in daai Camry 
geklim het om die tuisgemaakte 
duiwelsdrank te gaan koop.  Kyk, 
die oues van dae het met ‘n uithang 
lus gewag vir die botteltjie “fire 
water” (die Ingelse het ‘n mooi 
naam vir die perskesous). 
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Die oom Klaus is nie so nors soos 
ek gedink het nie.  Hy bring vir 
hulle ‘n bottel met doringdraad 
omgedraai.  Enige mens kon sien 
die goed is “potent”.  As ‘n dronk 
ou hierdie bottel te veel gaan 
hanteer, gaan sy hande stukkend 
wees!  Onmiddellik het die kierie-
brigade nie meer kieries nodig 
gehad nie.  Hulle was so 
opgewonde!  Die oom Willie en 
oom Neels darem – hulle het so ‘n 
huppel in hul stappie ontwikkel.  Ek 
dink oom Mynhard (dis die oom 
met die mooi klere, hy dra nie 
kortbroeke soos al daai ander nie) 
en oom Pieter (tannie Hannah se 
man – sy is die tannie met die mooi 
gekamde hare) moes net keer of die 
doringdraad sous het kwaai amok 
gemaak. 

Om die storie 
kort te hou, 
kan ek net sê 
ek het gehoor 
die piesangs is 
toe op die vuur 
gebraai en daai 
mampoer is 
daaroor gegooi 
en die spul is 
aan die brand 
gesteek.  Hulle 
beweer dat die 
alkohol weg brand, maar dis 
sweerlik net ‘n mite.  Die klomp 
oues van dae het gekuier tot laat.  
Almal het gaan slaap, toe giggel 
hulle nog. 

Ewenwel, die nag begin dit te reën 
(lekker) en toe bars die hel los, want 
daar kom toe ‘n windstorm dat sien 
en hoor vergaan.  Orals het mense 
penne vasgekap of goed gebêre wat 
wil wegwaai.  Daai oom Jak het 
sommer ‘n “storm strap” gaan opsit.  
Almal het weer gaan lê, maar nie 
die wind nie. 

Toe word Sondag gebore, vars lug, 
bietjie koud, maar skoon.  Geen 
wolke of onweer nie.  Die gehuurde 
dominee het gekom en almal 
daaraan herinner dat ons “mekaar” 
moet help, mekaar moet ondersteun, 
mekaar moet liefhê, en so aan.  Ek 
het gedink dit was nodig dat ons 
almal dit moet hoor.  Die 

kieriekorps het sekerlik skuldig 
gevoel oor die losbandigheid met 
die mampoer.  Oom Willie en 
tannie Marthie het sommer voor 
kerk al koebaai gesê (kamma Kaap 
toe gery, maar ek het die gevoel 
gekry dat die petalje van die vorige 
aand en die mampoer dalk die rede 
daarvan 
was). 

Nog ‘n ding 
was daar by 
oom Sieg-
hulle – elke 
nou en dan 
verdwyn 
oom Sieg 
en los vir 
tannie 
Annetjie 

alleen by die 
“huiswa”.  
Dit lyk vir my 
asof hy baie 
laaik van 
praat, en 
almal wil 
saam praat. 

Verder het 
die kampery 
redelik 
skaflik 

verloop, afgesien van die fiasko by 
die oues ………….. ag, los hulle, 
hulle het dit geniet!! 

Maar toe wonder ek hoekom party 
van die mense aan die anderkant, 
laer af in die kamp, gaan staan het?  
Sekerlik was die ablusies vir hulle 
ten minste nie ‘n dagreis te voet vêr 
nie, soos by die mense daar bo.  ‘n 
Mens stap darem ver so met die 
geknyp saam. 

Iets wat my opgeval het, is dat daar 
mense van Rietvallei is wat nogal 
hou van trou.  Hulle kom kamp, 
maar dan gaan hulle Vrydagaand en 
weer Saterdag troues toe.  Oom 
Wim en tannie Margriet was maar 
min by die kamp.  Iemand sê vir my 
die Rietvallei voor-os (of is dit 
bul?) is ‘n ou wat weet van mooi 
meisies en dis hoekom hy met ‘n 
nuwe tannie getrou het.  Ek sal nou 
nie weet hoe hulle lyk, die oom 

Johann en tannie Elsabe nie, maar 
ek hoop saam met al die 
Rietvalleiers hulle gaan gelukkig 
wees en wens hulle geluk en 
voorspoed toe.  

Ek hoor ook dat hierdie oom Wim 
en tannie Margriet het slim kinners.  
Hulle twee seuns het daardie gro-o-

o-o-t woonwaens omdat 
hulle slim is met 
besigheid.  Maar hulle 
dogter, Karin, het 
sommer gaan “swot” in 
Potch en toe wen sy 
sommer ‘n klomp pryse 
oorlat sy so slim is.  
Miskien kan ek ook 
eendag as ek groot is, so 
slim word!!  En dan kan 
ek ook vir myself so ‘n 
mooi Fordjie koop. 

Daar was ook ‘n dogter wat 
binnekort gaan trou – dis tannie 
Linda en oom Daan se dogter. 
Tannie Margriet-hulle gaan vir 
seker ook daar wees as hulle trou, 
want hulle hou van troues! 

Die Sondagmiddag het dit weer 
rustig geraak.  Die Trekkers het 
verder getrek.  Die Rietvalleiers het 
ook een-een vertrek.  Dit het gelyk 
of oom Ben en oom Tjaart nie lus 
was om huis toe te gaan nie.  Hulle 
het nog gebraai toe die meeste al 
gesleep het. 

Ek wonder hoe gaan die volgende 
kamp wees? Want die klomp 
Rietvalleiers is net so veelkleurig 
soos hul vaandel.  Hoop ek kan my 
pa oorreed om ook by Klein 
Paradys saam met hulle te kamp. 

Groete 

Anoniem (want ek is skaam vir my 
naam) 


