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Umfula…Tambotievreugede…Umfula…Tambotievreugde…?  Umfula se deposito is reeds 

betaal, maar die grootste belangstelling is vir Tambotievreugde die voorafgaande naweek.  

Wel, dan kamp ons albei!  Net een naweekplaatjie vir Februarie! 

Goudrif laat hom nie afsit om lekker te kuier en ‘n kamp te geniet nie.  Vrydagaand word 

daar al vroegaand ‘n braaivleisvuurtjie gamaak deur Sam wat altyd sy braai-‘hout’ verkies.  

Die ander hou hulle êrens besig terwyl Jaco, Joanita en Elizet sit en kyk hoe die sonnetjie 

rustig, al laer sak. 

 



Toe die ander dog Elizet, Mariska en Hettie  

slaap nog, het hulle hul heeltemal misgis!  Die 

drietjies is al vroeg op en besig. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sam se “Rig” in die vroeë oggend.  

 

Alles is net mooi 

skoon, toe begin die 

voorbereidings vir 

ontbyt.  ‘n Groot 

SAWA-ontbyt met alles 

moontlik, is net die 

regte ding om jou 

kragte op te bou vir 

alles wat deur die dag 

op jou wag. 

Tinus en Jaco speel blykbaar verveeld op hulle fone, maar dis een manier om jou gedagtes 

weg te hou van die honger draaie wat jou maag maak! 

 

 Soos gewoonlik hou die kleintjies se doen 

en late die grootmense  besig.  Dit lyk 

amper of Karmen by tannie Mariska lesse 

kry om te tel, of iets? 

Klein Darius glimlag breed omdat hy 

hierdie geleerdery nog vir ‘n rukkie kan 

vryspring.  Jaco hou hou hom fyn dop. 



Mens kan ook nie heeldag sit as die pragtige natuurskoon jou roep nie.  Niemand is verbaas dat 

Mariska die voortou neem nie.  Elizet, Joanita, Nicolene met Karmen op die heup en Hettie loop 

blykbaar vir die manne skoon weg.  Of gebruik hulle die verskoning dat hulle die foto neem om so ‘n 

bietjie terug te val en asem te skep? 

 

 

Ons is nie onfiks nie, die 

kinders moet rus!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tambotievreugde & Umfula.   

Dubbele lekkerte. 



  

Skaars was die tentpenne ingeslaan of ‘n 

heerlike reënbui sak uit op Umfula!  Die 

hele Vrydag middag en aand reën dit 

kort-kort.   Die wêreld is die volgende 

oggend goed nat, maar die son skyn 

lekker om wa en tent…en alles wat dalk 

ook deur geloop het, droog te bak.  Die 

motorbote met skiërs brom en baljaar 

sommer van vroeg  af al.  

 

 

 

 

 

 

Voeg Johan se twee groot liefdes bymekaar, kamp en rugby, en hy is in sy element.  Gelukkig het die 

‘Landrover Bar’ ‘n lekker groot skerm waar ons saam met ‘n klomp Stormer-geesdriftiges die 

wedstryd kon kyk wat die Leeus so ampertjies gewen het . . . 

 

 

 

 

 

 

 

GOUDRIF VREDE 

EN VREUGDE, 

SAAM MET 

VRIENDE WAT 

DIESELFDE OOR 

KAMP VOEL. 


