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   14-16 September 2018 

KOKORIBA 

WILDRESERVAAT 

 

 
Met die lekker somer weer wat ons die hele naweek ervaar het, was dit andermaal `n heerlike kampnaweek 

vol verrassings. 

Ons was nege woonwaens met agtien lede en twee kleuters. Ons was `n klein groepie en het baie lekker 

saam gekuier. 

In SAWA-Rietvallei se bestaan en sover bekend is dit die eerste streekkamp waar daar, weens verskeie 

onderlinge omstandighede,  geen bestuurslid gekamp het nie. Die groepsfoto is `n bevestiging van hierdie 

‘verrassing’.  

Vrydagaand het Daan en Elize van der Berg gesorg dat daar genoeg bestanddele (of noem dit “materiaal”) is, 

sodat elkeen sy eie hamburger volgens sy of haar keuse kon bou. Die terugvoer was baie positief. Veral die 

geurige “patties” wat die hoof bestanddeel van `n burger is. Dit is spesiaal gemaak en nie in `n slaghuis 

beskikbaar nie. 

Na boekevat is daar lekker saam gekuier rondom `n beker koffie of tee. Daarmee saam het ons ‘krimpvarkie’ 

koekies geniet. Dit was nie net heerlik nie maar ook die beste van die beste! Die ‘bakster’ is alombekend 

binne ons streek. Duisend dankie`s aan Elmarie Le Roux wat aangebied het om dit vir ons te bak. 

Saterdagoggend  vroeg terwyl van ons nog geslaap het, het twee groepies `n staproete in die wildreservaat 

onderneem. Hulle het heelwat wild en voëls teëgekom. 

Terwyl die stappers in die veld was, het ons eie “entomoloog” en fotograaf  seldsame rooi goggas, wat by 

Kokoriba voorkom gefotograveer. Om dit te kan doen moes Jacques Fourie plat op sy maag lê. Só het hy 

baie mooi naby foto`s kon neem. Navrae by die oord is oor die rooi goggas gedoen. Dit is bekend as 
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“Millipede assassin bugs”. Bloedsuiers wat van kleur verander. Voor die reënseisoen is hulle rooi soos op die 

foto`s gesien kan word. Tydens die reënseisoen word hulle blou tot swart van kleur.  

Jacques het ook die mooiste sonsondergaan- en sonsopkomsfoto`s afgeneem. Met sy ‘drome’ wat `n kamera 

aanboord het, het hy ook lugfoto’s van die kamp met ons staanplekke daarop kon afneem. 

Nadat almal hulle onderskeie “onbytsake” afgehandel het, het ons die dag rustig deurgebring, Party het 

gaan swem. Ander het die oord gaan verken en lekker rond gekuier. 

Ouma Anne-Marie het daarin geslaag om klein Handrik te leer fietsry. Klein Elanie wil toe ook fietsry en pa 

Hennie het haar gehelp.  

Saterdagaand na boekevat is die braaivure aangesteek en ons het heerlik saam gebraai en rustig gekuier. Na 

ete het daar weereens `n ‘verrasinkie’ opgeduik. Elize en haar helpers het `n pragtige poedingtafel 

voorberei. Die heerlikste nagereg (gemengde vrugte, verskillende kleure jellies met vla en roomys) is netjies 

in sjampanjeglase en langlepeltjies bedien. Baie het vir ‘seconds’ gegaan en hul glase opgevul met roomys. 

Hierdie ‘verrasinkie’ is deur almal geniet. 

Sondagoggend het Jacques vir ons die erediens waargeneem. Dit was `n geesgevulde diens met die 

pragtigste liedjies wat die diens aangevul het. (Jacques se eie liedere). Jacques, die besonderse wyse waarop 

jy die boodskap oorgedra het en ons ook daarby betrek het, sal ons lank bybly.  

Wat God se wil en doel vir ons as mens, wat na Sy beeld geskape is, in hierdié lewe op aarde moet wees. 

Hoe God ons help om, op die lewenspad tussen die begin (skepping) en die einde (ewige lewe in die 

hiernamaals), te handel en wandel. Die eerste ‘lyn’ van ons lewenspad. 

Die tweede ‘lyn’ is waar ons as mens as gevolg van die sondeval in sonde ‘spartel’ om in eie krag op die 

eerste ‘lyn’ te kom. Die duiwel is in beheer van ‘lyn’ twee wat uit loop op die ewige dood in die hel!  

Deur die regte keuse te maak; onderleiding van die Heilige Gees weer gebore word; God se verlossing deur 

die kruisiging en opstanding van Sy Seun te aanvaar; glo in die oorwinning van die dood; God se opdragte en 

beloftes in Sy Woord glo en na tekom; kan ons Glo en Weet dat ons Kind van God is en niks maar niks kan 

ons van Sy Liefde vir ons skei nie. Amen!  

NS: Joh. 11 : 25-26 “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterf hy ook; Elkeen wat 

lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Glo jy dit?” 

Na die diens, oorhandigings en gelukwensings, het ons ter afsluiting `n voortreflike verversingstafel gehad 

wat gekreun het onder die heerlike versnapperinge. Dankie vir elkeen se bydrae. 

Daarna het die afslaan- en oppakkery begin. Party het vir oulaas gaan swem en nog gekuier. Só het nog `n 

geseënde kampnaweek ten einde gekom.  

Ons wil hiermee vir almal wat ons bygestaan en gehelp het om die taak van kampkommandante so maklik 

te maak, van harte bedank. Dit getuig dat Rietvallei se lede ook “omgee” mense is wat uitreik na ander. 

Geniet ons laaste twee kampe. Oktober by Almega en November by Klein Paradys, wat ook ons 

afsluitingskamp is. 

Tot ons weer sien, Daan en Elize.                                
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 Hamburgers  

vir aandete. 

Kuier sommer maar net heerlik saam 
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