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Bhoma vir jou
’n huis

As jy BushWakka se nuwe boswaentjie, die
Bhoma, opslaan, maak jy nie kamp nie. Jy slaan
omtrent ’n hele huis op vir jou en die gesin!
Teks en foto’s Charles Thompson
ie Bhoma, jongste
toevoeging tot die
BushWakka-reeks,
is ’n fris wa. Leeg weeg hy
900 kg, en jy kan hom laai tot
by 1 500 kg, maar hy sleep gerieflik en sy neus weeg net
65 kg. Soos ’n hele paar ander
boswaens op die mark slaan
sy beddens na die kante toe
uit, en sy dak lig op om plek te
maak binne. Jy gaan ver soek
vir nog ’n boswa met soveel
ruimte binne, en dít gaan
waarskynlik die Bhoma se
groot troefkaart wees.

D

2 Wasvriend
Die opwasplek se metaalblad haak in ’n groef op die
wa se sypaneel, onder die
kraan in, en word aan die
ander kant gestut met tentpale wat ook aan die wa vas
kom. ’n Addis-plastiekwasbak pas mooi in die gat wat
daarvoor in die blad gesny
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1 Hart van die
kamphuis
Nes met BushWakka se ander produkte sit die Bhoma
se kombuis in ’n groot deur
agterop die wa. Dis ’n ruim
affêre met heelwat plek vir
kos en kookgerei; hier is
selfs ’n laai vir jou messegoed. Die deksel vou plat om
’n groot werkblad te word
(daar is selfs ’n tweeplaatstoof daarin gemonteer) – jy
het dus oorgenoeg plek om
kos te maak.

is, en ’n standaard-droograk
pas ewe netjies in die pypraam wat uit die blad trek.
Die raam is stewig genoeg
om ’n vol bak water te hou.
Die mooi kraan is ’n netjiese
toevoeging tot die wasplek.
Jy draai hom eenvoudig oop
soos ’n kraan by die huis,
waarna die gasgeiser inskop

en die water dadelik warm
word. Daar is ’n liggie langs
die wasplek, én ’n houertjie
vir jou Sunlight en sponsie.
Wanneer jy die pad vat, sit
jy ’n groot metaaldop oor
die geiser – dit beskerm hom
in die ry.

3 Noodboks
Bo die kombuisdeur
sit ’n nuttige kassie
waarin jy goed soos
noodhulpvoorraad
kan bêre. Hy sit mooi
hoog – buite bereik
van kinderhandjies.
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4 Bosbadkamer
Jy bou die storthokkie met
’n paar pype en ’n gordyn
langs die opwasgedeelte. Dis
’n eenvoudige, doeltreffende
patent. Eers koppel jy ’n lang
pyp met ’n stortkop aan die
kant van die wa. Dan koppel
jy ’n stuk tuinslang van hier
af aan die kraan onder die
opwasbak, en laastens ryg
jy die stortgordyn deur die
tweede pyp. Dié pyp sit jy
vas tussen die deur en die
afdak se hoekpaal. Die stort
kos R1 950 ekstra.

5 Hope krag
Die Bhoma het sommer baie
kragproppe. Die paneel langs
die kombuisdeur het plek vir
drie driepuntproppe (220 V)
en vier Hella-proppe (12 V).
Die LED-metertjie langsaan
wys jou hoeveel oemf nog
oor is in die battery, en die
skakelaar daaronder beheer
die waterpomp. Die swart
deksel onder dit is die watertenk se prop.
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6 Bou ’n sitkamer
BushWakka maak sy eie
tente, en die Bhoma se sypanele is nommerpas vir
die wa. Die afdak is van dik
seil, maar die sypanele van
’n liggewig seil (190 g). Die
kantseile haak in glyrame
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aan die wa vas, en jy rits
hulle ook aan die afdak
vas. Verder klou hulle met
klitsrits aan die tentpale.
Dit kos ’n bietjie werk om
al die panele op hulle plek
te kry, maar jy kom gou
agter hoe werk die storie

(dis aansienlik makliker
voor jy die opwipdak lig as
daarna). As jy net vir ’n aand
of wat oorstaan, is dit dalk
nie die moeite werd nie,
maar as jy wel die sypanele
op het, het jy ’n ruim, beskutte leefgedeelte buite jou
slaapplek, met ’n hoë dak
wat die ruimte nóg groter
laat voel. Jy kan ook ’n Bushwing-afdak laat opsit. Dié
afdak is van seil wat op
’n swaairaam gemonteer is.
Die struktuur vou 270° uit,
byna soos ’n voël se vlerk,
en gee jou in ’n japtrap
skaduwee langs die wa.

7 Dubbeldoor
Die trapplek na die binneruim kan stewig staan op
sy eie, en dien dus ook as
’n leertjie.
>
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8 Slaapflap

9 Slimkrag

10 Prop in

Vier mense kan in die binneruim slaap – twee aan
elke kant op twee beddens
van 2 x 1,4 m elk. Die twee
beddens vou na die kante
van die wa uit. Jy maak bloot
die stewige skuifslot – soos
dié wat koeltrokke gebruik
– los en laat sak die flappe
versigtig – dan span die
tente bo-oor die beddens ook
styf. Al wat jy hoef te doen is
om die seil oor die platform
te span en die penne in te
druk wat die afdakkie oor
die gaasvensters styfspan.

Die hoekstutte is sterk
genoeg om as domkrag
in te span.

Nes buite het jy baie
plek om elektriese toebehore in die Bhoma se
binneruim in te prop.

11 En lig!
Die opwipdak werk anders
as waaraan ’n mens gewoond is – hy lig in twee
fases op. Eers druk jy die

kant bo die deur op, en
daarna die teenoorgestelde
kant. Die opwipdak lig
lekker hoog en jy het hope
kopruimte binne-in die wa.

12

9
12 Pakvarkie
Met pakplek gaan jy nie
sukkel nie. Hier is ’n ruim
neuskas; twee diep gate
daaragter waar die kantseile en grondseil plus
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dinge soos hout en houtskool pas; twee kaste op die
agterhoeke van die wa; én
’n kassie aan die teenoorgestelde kant van die yskas.
Al die buitekaste kan sluit.

13 Verkas
Tussen die twee beddens is
’n groot houtkas wat 65 cm
diep en ’n halwe meter
breed is. Bo dit is drie klerekaste met rakkies en ligte
binne. Aan die houtkas is
’n tafelblad wat kan opvou.
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14 Koelkamer
Die yskaslaai is net agter
die neuskas, aan die regterkant van die wa soos jy van
voor af kyk. Dis lekker dat

die laai al die pad uitkom.
Boonop kan jy die yskasdeure heeltemal oopmaak,
hoewel dit effens ver van
die kombuis af is.

Die tegniese goed
Lengte (van haak tot
agterdeur): 4,35 m
Breedte: 1,85 m
Hoogte (met dak plat): 2,1 m
Neusgewig: 65 kg
Netto gewig: 900 kg
Dravermoë: 600 kg
BVM: 1 500 kg
Basiese prys: R215 000
Prys soos getoets: R227 800
(basiese prys + 90 ℓ-National
Luna-yskas)
Kontak: 023 342 3438
of 082 773 7544;
sales@bushwakka.co.za;
www.bushwakka.co.za

Plus
15 Pakdonkie

Minus
As jy die sypanele opsit,
moet jy om die wa loop om
by die yskas uit te kom.
Die hokkie vir stort is taamlik knap.
Jy moet die kombuisdeur
effens oplig om hom toe te
knip teen die wa, maar dis
moeilik, want hy’s swaar.
WegSleep sê: Die yskaslaai
is gebou vir ’n 90 ℓ-yskas.
Jy kan ’n kleiner yskas insit,
maar BushWakka beveel
die 90 ℓ National Luna teen
R12 800 aan.
WegSleep het die Bhoma by die
vervaardiger gehuur.

2
2,1 m

Buiten die kaste is daar
nog heelwat ander pakplek in die binneruim,
soos skoenkassies (1) aan
elke kant onder langs die
beddens, netsakkies (2)
langs die deur, en ’n groot
holte daaronder (3) waar
’n droograkkie en opwasbak
netjies inpas.

Die slaapplek is besonder
ruim.
Die kombuis is groot en
gerieflik.
Die afdak is hoog en vorm

’n groot leefgedeelte buite
die wa.

4,35 m

7,35 m

Tafel

4,6 m

Yskas
Kombuisafdak

1,8 m

1

Kombuis
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