GAMTOOSVALLEI

Iets vir almal op

OosKaap

Hankey
Jy hoef nie ’n 4x4 en ’n boswa te hê om ’n stukkie van
die Baviaanskloof te geniet nie. In die Gamtoosvallei kan
jy net-net ver genoeg kom met jou Gypsey.
Teks Schalk Jonker Foto’s Nellie Brand-Jonker

VAL IN DIE PAD, SWAER. As jy nog nie
die Gamtoosvallei besoek het nie, wag
daar ’n lekker verrassing op jou.
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na Humansdorp

na Thornhill

ie dorpie Hankey in die Gamtoosvallei is ’n puik bestemming as
jy die suidwestelike deel van die
Oos-Kaap wil verken. Jy is 40 km van die
Baviaanskloof af, Jeffreysbaai lê net 38 km
verder, Port Elizabeth is ’n uur se ry weg,
en jy kan ’n daguitstappie Addo toe doen.
Jy kan dus almal in jou gesin – van die
branderplankryer tot die aspirant-natuurbewaarder tot die voëlkyker – gelukkig hou
as jy jou tentpenne hier kom inslaan.
David Livingstone was ook in die vroeë
1840’s hier en was baie in sy skik. Volgens
hom het alles wat hy gesien het, sy stoutste verwagtinge oortref. Hy het natuurlik

meer verwys na die impak wat die werk
van Britse sendelinge destyds in die gebied
gehad het, maar hy kon net sowel oor die
omgewing in die algemeen gepraat het.
Livingstone is egter nie die bekendste
naam wat jy in dié geweste teëkom nie.
Daardie eer behoort aan Saartjie Bartmann, wie se hartseerverhaal die verbeelding van die ganse land vroeg in die
nuwe millennium aangegryp het toe haar
oorskot van Frankryk af teruggebring is
Suid-Afrika toe.
Saartjie se storie is alombekend. Sy
is laat in die agtiende eeu in die omge
wing van die Gamtoosrivier gebore en
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het ’n klompie jare later na die Wes-Kaap
verhuis waar sy in Maitland gewoon het.
Haar lewe het egter onherroeplik verander
toe die skeepsarts Alexander Dunlop
haar oortuig het om saam met hom na
Engeland te reis. Dit is hier waar sy as
die “Hottentot Venus” ten toon gestel is.
Wetenskaplikes en die breë Europese
publiek kon nie ophou kyk na haar ana
tomie nie, en kort voor lank is sy aan
’n sirkus in Frankryk verkoop. Saartjie sou
nooit weer haar geboorteland sien nie en
is in 1816 op 27-jarige ouderdom in die
vreemde oorlede.
Ná haar dood het die Franse gips-

afbeeldings van Saartjie in ’n Paryse
museum ten toon gestel. Op 1 Mei 2002, ná
bykans 200 jaar in die vreemde en 7 jaar
se onderhandeling tussen Suid-Afrika en
Frankryk, het Saartjie se oorskot weer op
tuisbodem aangekom. Dit is op Vrouedag
daardie jaar op Vergaderingskop buite
Hankey begrawe.
Dit is jammer dat vandalisme die eerste
ding is wat jy sien as jy haar graf net buite
Hankey besoek. Vandale het die graf en
gedenkteken met verf toegetakel en selfs
die bronsplaat van die gedenkteken is
gesteel. ’n Mens kan die kop net skud oor
wat die motivering agter dié optrede is. >
WegSleep Augustus 2015
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RAAK ’N SLAG RUSTIG. Die natuurskoon in die Gamtoosvallei sorg vir rustigheid. Die wêreld hier is groen en jy kan in die stilte jou batterye herlaai.
Mense mag dalk verskillende menings
hê oor Saartjie, maar g’n mens – veral
iemand wat soveel moes deurmaak in haar
kort lewe – verdien dat hulle laaste rusplek
só verniel word nie.

Wolf, Wolf, hoe laat is dit?
Hankey spog met die grootste sonwyser in
Suid-Afrika (afhangende met wie jy praat,
is dit ook die grootste in die vasteland,
selfs die Suidelike Halfrond...). Dié besienswaardigheid aan die die voet van Vergaderingskop is deur die Hankey-boorling
Dirk Schellingerhout opgerig as deel van
die dorp se 160ste verjaardagvieringe. Die
sonwyser het ’n deursnee van 34,6 m, sy
wyserpen staan 18 m hoog en die hele
gedoente weeg meer as ’n ton.
Daar staan ’n diagram wat jou mooi wys
hoe om die sonwyser te lees, en die lesing
is heel akkuraat.
Dis egter jammer die sonwyser is effens
verwaarloos. Die gras en onkruid staan
hoog en die rommel lê die wêreld vol.

INNIKLOOF

Stille waters
As jy op soek is na rus en vrede, is Inni
kloof nét die plek vir jou. John en Catherina Wait besit ’n klein dog besonderse
kampterrein waar jy in die stille natuurskoon jou batterye herlaai.
Hoewel die laaste 2 km grondpad jou
nogal gaan toets as jy met ’n lae motor
ry, is dit elke sentimeter werd. As jy eers
by Innikloof afgepak het, gaan jy nêrens
elders wil wees nie.
Soos die naam aandui, kamp jy letterlik
in ’n kloof waar jy omring word deur koppies en groot ou geelhout- en witstinkhoutbome, en die Kleinrivier kronkel deur
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onder ’n groot boom wat reg rondom met
ander plante toegegroei is. Die Waits het
hier ’n braaiplek gebou waar jy lekker
beskut kan sit en kuier.
Afgesien daarvan is daar ook een sentrale braaiput in die kampterrein wat mooi
skoon en netjies is en waar jy ’n groot
kampvuur kan bou. As jy tussen Junie en
September hier kom kuier, is dít presies
wat jy nodig gaan hê, want dit word bitter
lik koud. Die teenoorgestelde is waar vir
die somer, en omdat jy in ’n kloof kamp,
kan dit warm raak. Volgens John gaan
draai die kwik soms by 40 ºC, en dan is dit
’n drukkende hitte. As jy verkies om op jou
eie te braai moet jy jou eie braaier saamry.
Daar is ekstra roosters wat jy kan gebruik
en jy kan hout koop teen R15 per sakkie.
Hier is nie ’n winkel by Innikloof nie;
dus moet jy alles inpak wat jy gaan nodig
kry. Hankey is net meer as 11 km van hier
af as jy dalk iets vergeet het.
Omdat jy so in die kloof lê, kom die
son laat op en gaan vroeg onder. As jy
oggendson op jou kampplek verkies, moet
jy aan die westekant van die kampterrein
staan. Dit is aan jou regterkant soos jy by
die kampeerterrein inry. As jy van die middagson hou, slaan aan die oostekant op.

BOSLAPA. Dié kuierplek by Innikloof is veral gaaf vir ’n groep wat saam wil kuier en ’n vleisie wil braai.

Hou jou skoon

KWART OOR ELF. Die grootste sonwyser in Suid-Afrika is aan die voet van Vergaderingskop buite Hankey
deur ’n inwoner gebou as deel van die dorp se 160ste verjaardagvieringe.
die plaas. Hier is nie selfoonontvangs nie,
wat beteken jy kan ongestoord die natuur
en buitelewe geniet. Hier is baie voëls, en
selfs bosbokke.
Die kampeerterrein het gras van kant tot
kant en die staanplekke is groot en mooi.
As jy saam met ’n groep vriende toer, kan
julle as ’t ware ’n laer trek. Hier is vyf driepuntkragpunte met dubbelproppe, maar jy
het minstens ’n 20 m-verlengkoord nodig.
Van die staanplekke het naambordjies –
die name is almal voëls wat in die omgewing voorkom, soos Hoephoep, Nedikkie,
Tarentaal en Fisant. Tien woonwaens pas
gemaklik hier in.
Innikloof se klein lapa in die bos is
’n interessante toevoeging. Dit is ’n ruimte

Die kampeerterrein het een ablusieblok
met twee badkamers. Dit is ’n baie eenvoudige baksteen-en-sinkplaatgebou
met ’n sinkdak. Die twee badkamers het
elk ’n groot stort, toilet en wasbak met
’n spieël. Die kamer is ruim, geteël en
skoon. Daar is genoeg hake en rakke waar
jy jou klere en handdoek kan droog hou.
Die water in die stort spuit sterk en
warm, en daar is ook ’n hoekrak vir seep
en sjampoe. Daar lê selfs ’n klompie uitgawes van WegSleep wat jy kan deurblaai.
As daar dalk nie badkamermatjies is nie,
laat weet vir die Waits en hulle sal vinnig
twee goiingsakke bring.
Aan die voorkant van die ablusieblok
is daar een opwaswasbak vir skottelgoed.
Hy is nie vreeslik groot nie en daar is ook
nie ’n tafel of blad om jou skottelgoed
op te pak nie. As die kampeerterrein vol
is, sluit die Waits die naaste chalet vir
kampeerders oop sodat hulle daardie badkamer ook kan gebruik.

OUBAAS SE HONNE. Daar is verskeie staproetes wat die Waits se honde saam met jou verken.

Stap en swem
Daar is heelwat te doen en sien by Inni
kloof. Onthou om jou stapskoene of ten
minste ’n paar tekkies in te pak. Die >
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VANG ’N LEKKER STORT. Met die badkamer skort daar niks, maar die skottelgoedwasbak is ’n bietjie klein.
WegSleep Augustus 2015
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Nek-roete is 3,5 km en neem jou op met
’n koppie waar jy mooi foto’s van die
landskap kan neem. Die Waits bied ook
een keer per maand ’n Waterval-staptog
aan, op ’n roete wat jou sal laat voel soos
’n karakter uit een van Dalene Matthee
se bosromans. Dis met die vergunning
van die Oos-Kaapse Parkeraad, want die
laaste deel lê in die Stinkhoutberg-natuurreservaat en die Waits mag net 50 mense
per maand daarheen neem. Maak dus
seker jou besoek val saam met die staptog
en bespreek betyds. Maar wees gewaarsku:
Dis ’n uitdagende staptog waarop jy 14 km
stap en 1 000 m klim. Dis dus nie vir beginners nie.
Hier is vyf swempoele in die rivier waar
jy kan gaan afkoel of sommer lekker
piekniek hou. Jy kan ook met binnebande
in die rivier af dryf, en as jy jou bergfiets
saamry, sal John vir jou ’n verskeidenheid
roetes wys waar jy die speke kan laat sing.

Kortliks | Innikloof
Hoe lyk die pad? Die laaste 2,5 km is
grondpad wat ’n lae motor gaan toets.

Dís hoe jy ry
Kampplek: Staanplek vir 10-12 woonwaens, almal op gras en die meeste
met koelte.
Ablusiegeriewe: Mooi en modern,
maar klein.
Prys: R65 p.p.p.n. (halfprys vir kinders o.12;
gratis vir o.5’s).
Aankoms- en vertrektyd: 2 nm. en 10 vm.,
maar die Waits is nie te streng nie.
Kontak: 042 284 0940 of 042 284 0697;
info@innikloof.com; innikloof.com
Naaste dorp: Hankey, 11,4 km.

R331

Neem die R331 uit Hankey in Patensie se rigting.
Nog voor jy by die dorp uit is, draai
regs by die Hankey-buiteklub en
ry 9 km.
Draai links by die stopteken en ry
2,5 km tot by Innikloof.

GPS: S33.782778 E24.932222
WegSleep sê: By Innikloof kan ’n mens
behoorlik ontspan.

KIES MOOI. Die kampeerterrein by die Loerie-ruskamp is teen ’n skuinste; dus moet jy mooi kyk waar jy jou woonwa gaan trek voor jy kamp opslaan.

LOERIE-RUSKAMP

Neem ’n blaaskans

KOEL AF. Daar is vyf swempoele in die Kleinrivier
wat deur Innikloof kronkel.
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VUUR TEEN DIE KOUE. Die son kom laat op en gaan vroeg onder. Steek dus maar daardie braaivuurtjie
vroegaand aan en hou hom mooi aan die gang tot slapenstyd.

Die Loerie-ruskamp is op ’n lappie aarde
wat voorheen aan die sementfabriek
PPC behoort het. Hier was ’n steengroef
waar hulle kalksteen uitgehaal het en per
sweefspoor na die Loerie-stasie vervoer
het. Joe en Oumies van Heerden bedryf die
ruskamp nou op die grond wat hulle saam
met 21 ander aandeelhouers besit. Die
sweefspoor is in 2000 afgebreek as deel
van die Van Heerdens se onderneming om
die gebied te rehabiliteer nadat die myn
gesluit het.
Wat die ruskamp self betref, laat almal –
van Ronnie Dyaso by die hek tot Oumies in
die kantoor – jou sommer dadelik tuis voel.
Loerie het ook ’n klompie chalets en die
kampplek voel amper soos ’n nagedagte.
Joe reken dis nog nie op die vlak waar hy
dit graag wil hê nie en sê hy het nog groot
planne daarmee.
Die kampplek is klein en daar sal hoogstens 10 woonwaens of tente op die >
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EET SOLANK ’N TJIPPIE. Die braaiputte by Loerie is effens verwaarloos, maar dit pla nie te erg nie.
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HIER’S ONS. Die ingang na die ontvangskantoor waar Oumies van Heerden jou vriendelik verwelkom.

JY MOET JOU STAAN KEN. Die toilet en stort is in dieselfde vertrek, terwyl die boom pla as jy tande borsel.

onafgebakende staanplekke inpas. Om
’n plekkie in die koelte te kry is nie moeilik
nie, want hier is meer as genoeg dennebome wat skaduwee oor die terrein gooi. In
die laat herfs en winter is dié wêreld koud
en nat, en hoewel daar gras oor die hele
kampeerterrein is, lê die modder vlak. Die
gebied is ook teen ’n skuinste; dus gaan
jy blokke moet saamry om jou woonwa
waterpas te kry.
Daar is drie braaiputte, maar hulle is
effens verwaarloos, word nie daagliks
skoongemaak nie, en hier en daar groei
onkruid deur die barste in die beton.
Daar staan ook ’n twee stuks braaiersmet-wiele rond wat jy nader aan jou
staanplek kan rol as jy eerder daar wil
braai. Ander belangrike dinge soos krane
en vullisdromme is ook binne ’n paar
treë van jou staanplek af. Daar staan vier
driepunt-kragpunte met dubbelproppe oor
die terrein versprei en jy sal nêrens meer
as ’n 20 m-verlengkoord nodig hê nie. En
jy gaan daardie elektrisiteit waarskynlik
nodig hê om die res van die vleis met jou
tweeplaatstoof gaar te kry, want die hout
wat jy hier teen R15 per sakkie kan koop,
is maar aan die nat kant en jy gaan sukkel
om dit aan die gang te kry.
Aan die verste kant van die terrein
is ’n kampie waar ’n klompie donkies,
’n ponie en ’n afgetrede renperd wei. Die
diere behoort aan Karin Lloyd en sy kom
gee hulle elke oggend en aand kos. As jou
kinders mooi vra, kan hulle help kosgee
en nader aan die diere kom. Afgesien
daarvan is daar nie veel vir die kleintjies
te doen nie. Daar is nie ’n klimraam of
sandput of swaai nie. ’n Swembad is daar
wel, maar dié was met ons besoek leeg en
kort baie onderhoud.

Stortstories

’N WONDERLIKE DING. Daar is donkies, ’n ponie en ’n perd in ’n kamp langs die kampterrein.
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Daar is een ablusieblok vir die kamp
terrein, en selfs die ywerigste bemarker sal
moet toegee dis eerder spartaans as rustic.
Daar is drie storte en drie toilette elk aan
die mans- en vrouekant. Die stort en toilet
is egter albei in dieselfde klein vertrekkie.
Jy sukkel om jou pantoffels droog te hou,
want die stortgordyn wat tussen die toilet
en stort hang, voer ’n opdraande stryd.
Daar is nie rakke of hake om jou skoon
klere in die storttoilet te los nie en die vloer
raak vinnig nat as jy eers die krane oopgedraai het.
Plek-plek is daar spinnerakke, wat jou
laat wonder wie moontlik saam met jou in
die stort kan wees.

HIER SIT DIE MANNE. Die kroeg is in dieselfde gebou as die ontvangskantoor en daar is genoeg tafels en stoele – en selfs ’n grootskerm vir wanneer die sport wys.
Voor die storttoilette staan ’n groot
urinaal en een wasbak met ’n spieël vir
skeer en tande borsel. Jy moet net jou
inskuif ken as jy daar kom, want daar
staan ’n palmboom ongemaklik naby aan
die wasbak wat sake ’n bietjie beknop en
ongemaklik maak. Dit is egter nie naastenby so ongemaklik soos die voorspelbare
“deur die blare”-grappie wat jou buurman
gaan maak terwyl jy jou gesig was nie.
Tussen die mans en vroue se badkamers
is daar ’n afskorting vir klere was. Daar is
’n diep wasbak en ’n wasmasjien. Langs
aan is die kombuis met twee wasbakke,
’n ys-vrieskas en twee tafels vir die skottelgoed. Die vrouebadkamer is dieselfde as
die mans s’n, maar daar is twee wasbakke
vir tande borsel.

Hou my dop...
As die Proteas of die Bokke speel, kan jy
die wedstryd in die kroeg gaan kyk. Dit is
in dieselfde gebou as die ontvangskantoor
en daar is ’n grootskerm én genoeg tafels
en stoele. Die kroeg is versier met ’n verskeidenheid borde en kennisgewings wat
oorgebly het van die PPC-dae, en hier is
selfs van daai immerbekende plakkate met
die lewensgroot plastiekreplikas van die
kleefmyne, landmyne en ander bomme
wat destyds in elke poskantoor en polisiekantoor gepryk het.
Hier is ook ’n tafeltennis- en pool-tafel en
’n gemeenskaplike braaideel waar jy saam
met ander kampeerders die skeidsregter,
AB se honderdtal of Bismarck se rooi kaart
kan ontleed.
Of jy kan net stelling inneem met ’n yskoue lafenis en die uitsig oor die Gamtoosvallei gadeslaan.
>
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HOEKSAK TOE. Daar is ook ’n pool-tafel in die watergat waar jy ’n paar balle kan rondjaag.

Kortliks |
Loerie-ruskamp

Dís hoe jy ry
N2

R330

Kampplek: Onafgebakende staanplekke
onder bome met 4 driepunt kragproppe.
Ablusiegeriewe: Oud en eenvoudig.
Prys: R80 per staanplek en R50 p.p.p.n.
Aankoms- en vertrektyd: Jy kan vroeg
kom en laat ry, mits dit nie te besig is nie.
Kontak: 042 287 0611 of 082 990 3028;
info@loerieruskamp.co.za; loerierus
kamp.co.za.
Naaste dorp: Hankey, 13 km.
Hoe lyk die pad? Die laaste 200 m tot by
die hek is grondpad.

Ry wes met die N2 in Humansdorp
se rigting.
Draai links op die R330 en volg die
pad vir 24 km tot by Hankey.
Draai regs op die R331 in Loerie
se rigting.
Draai links by Kleinfonteinweg
(daar is ’n PPC-bord).
Volg die PPC-borde tot by
die Loerie-ruskamp.

GPS: S33.822533 E24.974889
WegSleep sê: As jy met jong kinders
kamp, is die Loerie-ruskamp waarskyn>
lik meer van ’n oornagstop.
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KOMDOMO-KAMPEERTERREIN

GROEN IS DIE LAND. Dagbesoekers is welkom – as jy
stilte soek, gaan stap op een van dié houtpaadjies.

Die Komdomo-kampterrein lê by die
ingang na die Grootrivierpoort en is die
oostelike ingang na die Baviaanskloofbewaringsgebied. Dit val onder die OosKaapse Parkeraad en is ’n groot kampplek
op die oostelike oewer van die Grootrivier.
Dit is letterlik die verste punt in die Baviaanskloof wat jy met jou gewone woonwa kan bereik – van hier af het jy ’n 4x4
en boswa nodig. Jy is egter ver genoeg
om ’n ware gevoel van die plek te kry, en
afhangende van hoe jy die Baviaans wil
verken, kan jy Komdomo jou basis maak.
Daar is 27 groot uitgemerkte staanplekke waarvan die grootste digby 15 x 15 m is.
Jy loop dus nie die gevaar om oor jou buurman se tenttoue te struikel as jy ’n draai
gaan loop nie. Jy staan ook oral op gras
onder groot bome, en elke staanplek het
sy eie kragpunt en braaigeriewe. Van die
roosters het al beter dae geken; neem dus
maar jou eie een saam.
Dis mooi wêreld dié, en jy kan maklik
verlore raak in die rustigheid van die
Grootrivier wat net onder jou verbyvloei en
die liedjies wat die magdom voëls sing.
Staanplek nr. 1 is die heel verste van die
hek af en daar loop ’n houtpaadjie van hier
af na ’n plekkie waar jy kan gaan sit om
wild te kyk. Hou jou oë oop vir bokkies, en
natuurlik voëls. Daar is drie sulke paadjies
wat van die kampterrein af na die rivier toe
loop en dit is net die regte medisyne as jy
rustig wil raak op jou eie. (Of as die atmosfeer op jou staanplek effens kil geraak het ná
’n meningsverskil oor wie die blikoopmaker
moes onthou. – Red.)
Hier is nie ’n winkel of restaurant by
Komdomo nie, maar dagbesoekers word
wel toegelaat in die deel reg langs die

JAMMER OOR DIE STOF. Met die eerste oogopslag
lyk die ablusiegeriewe heel skaflik, maar dan sien jy
hulle word nie mooi onderhou nie.

Net-net ver genoeg
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Kortliks |
Komdomo

kampeerterrein soos jy by die hek indraai.
Dit kan raserig raak (kragpunte word vir
dagbesoekers ook voorsien); staan dus
eerder aan die verste kant as jy ’n geraas
wil vermy.

Gaan bad gou!
Daar is twee groot ablusieblokke by
Komdomo, waarvan die eerste in die
middel van die kampeerterrein staan
en die tweede aan die heel verste punt.
In die eerste een is daar drie toilette en
twee wasbakke vir mans en vroue, met
’n rolstoelvriendelike stort en toilet in die
middel. Daar is ook ’n groot urinaal aan
die manskant. Die spieëls by die wasbakke
sit nogal laag, en ’n mens kyk eintlik maar
vir jou naeltjie terwyl jy tande borsel. Aan
die voorkant van die ablusieblok is daar
twee wasbakke vir skottelgoed. Dis ’n jammerte dat die geriewe klaarblyklik nie
daagliks skoongemaak word nie, want dit
is vuilerig met droë blare en stof wat in die
wasbakke lê.
Dis dieselfde by die tweede ablusieblok.
Hier is vier toilette, drie storte en ’n bad in
die vrouebadkamer, en vier storte, vier toilette en ’n urinaal by die mans. Hier is ook
rolstoelvriendelike stort- en toiletgeriewe.

Kampplek: 27 staanplekke, elk met
krag en koelte.
Ablusiegeriewe: Modern, maar nie
goed onderhou nie.
Prys: R48 p.p.p.n. (R21 vir kinders
2-11 jaar).
Aankoms- en vertrektyd: Tot 2 nm.
en 10 vm.
Kontak: 042 283 7912; reserva
tions@ecparksboard.co.za
Naaste dorp: Patensie, 28 km.
Hoe lyk die pad? Die laaste 6 km is
’n kronkelende grondpad.

Dís hoe jy ry
R331

24km

Volg die R331 uit Patensie in
die rigting van die Baviaanskloof.
Komdomo sit ná 24 km aan
jou linkerkant.

GPS: S33.74061 E24.61441
WegSleep sê: Komdomo is pragtig,
maar dit is jammer oor die toestand
van die ablusiegeriewe.

