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Weens die uitbraak van die Corona virus en die aankondiging van Grendeltyd, kon 

die Presidente Saamtrek nie op 9–13 April plaasvind nie.  Dit was met groot 

hartseer dat die Sawanante daardie naweek by die huis moes bly. 

Die voorstel van NUB om die 

naweek van 17-19 April ‘n 

Corona Tuisblyers kamp in jou 

eie erf te hou, is deur die 

Goudriwwers met groot 

entosiasme aangegryp. 

Frans & Christine het sommer 

heel eerste hulle wa staan 

gemaak, vir ‘n langnaweek! 



 

Kort op hulle hakke was Elizet, 

Pumba en Kiara want hulle drie mis 

nooit ‘n Presidente saamtrek nie. 

Kotie en Jan het ‘n baie lekker 

staanplekkie gekry reg langs ‘n eie 

privaat ablusie met ‘n netjiese 

kombuis en badkamer. 

Daar kon Jannie sommer gou ‘n 

braaivleisvuurtjie aanmekaar slaan. 

 

 

 

 

As dit so koel is buite, eet ‘n mens binne in 

die gerief van jou wa.  En dan daag Kotie 

vir Jannie uit vir ‘n potjie kaartspel . . . 

                                                                              

 

 

 

 

 



 

Saterdagoggend toe almal hulle 

oë uitvee, is Johan & Bettie ook 

klaar op hul staanplek by “Camp 

Covid”.  Bettie kan nie wag om die 

ketel aan die gang te kry nie.  

Daarna word daar rustig agteroor 

gesit by die “petfriendly” oord 

wat selfs groot honde toelaat. 

 

 

Ook Kotie en Elizet maak hulle tuis,                                                                                                                

elk voor haar eie wa met ‘n koppie                                                                                               

koffie en ‘n klein ontbyt. 

 

 

 

 

 

 

        

Die middag sit Annette 

heerlik en kuier in die 

buitelug met haar seun 

Jannie en skoondogter 

Lizelle.  Die drie is vol 

grappies en geniet die 

herfsonnetjie. 

 



 

Rina is bietjie versigtig vir die buitelug en verkies 

om haar koffie in die lapa te geniet.                                                                                 

Namiddag, voor die skaduwees te lank trek, maak 

Frans & Christine gereed vir ‘n heerlike braai.     

 

Selfs Joanita steek haar miniatuur braaitjie 

aan. 

Faan & Elize kondig amptelik die volgende 

aktiwiteit aan.  

              

 

 

 

 

 

                    Bettie speel sjef. 

 

 



 

As mens nog van die gelukkiges is, wat teen dié tyd van die “lock down” nog wyn 

het, geniet jy graag ‘n glasie soos Diana hier maak en dan laat jy jou handige en 

trotse seuntjie Janco, vir pappa Johan help om vuur te maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodra die aandskaduus daal, sorg Johan en 

Janco se kampvuur  vir ‘n heerlike gesellige 

atmosfeer.  In my verbeelding hoor ek hoe die 

klomp Goudriwwers om die vuur kuier, babbel, 

lag en vertel van al die baie koekies en beskuit 

wat hul die oggend in die tent sou verkoop het. 

Die koekieprojek het hierdie naweek vir eers 

geëindig en Goudrif kon die mooi bedrag van 

R3000 sommer aan Hoofkantoor EFT. 

 

 

 

 



 

Sondag more lê Elizet nog lekker 

laat in haar woonwa bed en lees, 

toe is Kotie & Jannie al klaar weer 

reg met ‘n yslike ontbyt.  Hulle is 

nie laatslapers nie. 

 

 

 

 

                                 

Gaste wat al twee keer saam met Goudrif 

gaan kamp het, Franswha & Christa, was 

die heel naweek maar skaars, maar ons is 

bly dat hulle ook die naweek met ons kon 

meemaak.  Hulle het sommer hulle kleiner 

kampeersleepwa opgeslaan, want die oord 

was te ‘vol’ vir hulle groot wa.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Barnards, Diana, Johan, Lianka en Janco sluit die naweek af met ‘n bietjie 

lawwigheid wat tot die honde se aandag trek.        

 

Dankie aan al die Goudriwwers en gaste vir die lekker saam Kamp-Kamp speel!   

Julle is sterre! 

                                                                                                                                                       


