
Dag	  1	  (vrij)	  31	  augustus	  2012	  /	  Dag	  2	  (za)	  	  1	  september	  2012	  	  

	  
Het	  avontuur	  is	  begonnen.	  Om	  15.00	  opgehaald	  en	  onderweg	  naar	  Schiphol.	  Na	  wat	  
vertraging	  goed	  aangekomen	  in	  England	  (Heathrow)	  om	  hier	  vervolgens	  al	  slapend	  naar	  
Johannesburg	  te	  vliegen.	  
Gelukkig	  ook	  alle	  koffers	  zijn	  meegereisd	  dus	  op	  naar	  de	  
auto…en	  wat	  voor	  een	  auto!!.	  Wat	  een	  ding	  en	  groot!!	  Maar	  
heel	  gaaf!	  
Via	  de	  duidelijke	  route	  beschrijving	  van	  Mhofu	  ook	  hier	  veilig	  
aangekomen.	  Mimi	  en	  Norval	  (de	  caretakers)	  overhandigen	  
ons	  de	  sleutel,	  zodat	  wij	  1	  week	  lang	  van	  dit	  huis	  mogen	  
genieten.	  En	  genieten	  zullen	  we	  zeker	  doen!	  
	  
	  
Dag	  3	  (zo)	  2	  september	  2012	  	  
	  
Joehoew	  1e	  dag	  naar	  Krugerpark!	  
Na	  een	  tegenvallend	  toegangsprijs	  (200	  rand	  p.p.)	  rijden	  we	  dan	  echt	  in	  het	  park.	  Het	  rijden	  

op	  zich	  is	  al	  een	  hele	  belevenis,	  met	  van	  die	  kleine,	  hobbelige	  
zandweggetjes	  en	  ondertussen	  dieren	  spotten.	  
De	  1e	  impala’s	  zijn	  gespot	  en	  ook	  de	  giraf	  en	  zebra	  zijn	  een	  feit.	  Wel	  erg	  ver	  
maar	  omdat	  we	  niet	  weten	  wat	  we	  nog	  gaan	  tegen	  koen	  doen	  we	  alle	  
moeite	  om	  ze	  op	  de	  gevoelige	  plaat	  
vast	  te	  leggen.	  Na	  een	  tijd	  rijden,	  
zonder	  ook	  maar	  enig	  idee	  waar	  we	  
zijn	  en	  waar	  we	  heen	  moeten,	  	  zien	  
we	  ineens	  een	  giraf	  praktisch	  naast	  
onze	  auto.	  Hoe	  cool	  is	  dat!	  Hierna	  zijn	  
we	  nog	  getrakteerd	  op	  een	  groep	  
olifanten	  en	  buffels.	  Ook	  een	  mooie	  
roofvogel	  (arend)	  mag	  in	  dit	  eerste	  
rijtje	  niet	  ontbreken.	  Buiten	  alle	  zeer	  
mooie	  verschillende	  exotische	  vogels.	  	  
Kortom	  een	  geweldige	  1e	  dag.	  Erg	  

benieuwd	  naar	  de	  nog	  komende	  dagen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Dag	  4	  (ma)	  3	  september	  2012	  
	  
Twee	  van	  de	  Big	  5	  al	  gespot	  op	  naar	  de	  andere	  drie.	  	  

De	  leeuw	  staat	  bovenaan	  ons	  lijstje	  vandaar	  dat	  we	  al	  
vroeg	  (6.00	  uur)	  in	  Krugerpark	  aankomen.	  Na	  een	  
bizarre	  ontmoeting	  (mega	  dichtbij)	  met	  een	  groep	  
olifanten	  en	  het	  net	  mislopen	  van	  een	  luipaard	  worden	  
we	  getipt	  dat	  verderop	  een	  leeuw	  aan	  het	  eten	  is.	  Daar	  
aangekomen	  zien	  we	  de	  leeuw	  inderdaad	  smullen	  van	  
een	  buffel	  met	  de	  nodige	  (aas)	  gieren	  om	  hem	  heen.	  
Ook	  dit	  was	  een	  bizar	  moment,	  mede	  omdat	  het	  op	  nog	  
geen	  20	  meter	  afstand	  was	  en	  de	  stank	  bijna	  ondragelijk	  

werd.	  
Dat	  was	  nummer	  drie	  van	  de	  Big	  5! 	  
Na	  deze	  geweldige	  belevenis	  op	  naar	  de	  supermarkt	  in	  
Komatipoort,	  waar	  we	  n.a.v.	  onze	  vele	  goederen	  een	  
gratis	  fles	  wijn	  kregen…uh…	  bedankt!	  J	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dag	  5	  (di)	  4	  september	  2012	  
	  

Vandaag	  een	  hele	  route	  uitgestippeld	  waar	  we	  hopen	  de	  neushoorn	  en	  
luipaard	  tegen	  te	  komen	  (nr	  4	  en	  5	  van	  de	  Big	  5).	  
Bij	  de	  ingangspoort	  konden	  ze	  helaas	  niet	  vertellen	  waar	  de	  neushoorn	  

vaak	  voorkomt	  omdat	  ze	  bang	  zijn	  voor	  stropers.	  Wel	  kregen	  we	  een	  neushoorn	  sticker	  voor	  
op	  de	  auto	  …	  hihi	  
Na	  enige	  tijd	  rijden	  de	  hoop	  om	  een	  neushoorn	  tegen	  te	  komen	  bijna	  op	  ge	  geven	  tot	  we	  
ineens	  oog	  in	  oog	  met	  2	  neushoorns	  staan,	  die	  ook	  
nog	  eens	  besluiten	  te	  gaan	  oversteken	  waardoor	  we	  
prachtige	  foto’s	  hebben	  kunnen	  maken.	  En	  wat	  een	  
adrenaline	  krijg	  je	  hiervan,	  gewoon	  vier	  van	  de	  Big	  5	  
gezien.	  
Nu	  willen	  we	  helemaal	  het	  luipaard	  spotten	  en	  
merken	  dat	  we	  alleen	  nog	  maar	  aan	  het	  zoeken	  zijn	  
naar	  het	  luipaard.	  Helaas	  mocht	  dat	  vandaag	  niet	  zo	  
zijn	  maar	  alle	  hoop	  is	  op	  morgen	  gevestigd!	  
Op	  de	  terugweg	  nog	  een	  groep	  nijlpaarden	  
tegengekomen	  die	  (zo	  leek	  het)	  met	  elkaar	  aan	  het	  
spelen	  waren.	  Wat	  uiteraard	  weer	  een	  aantal	  
indrukwekkende	  foto’s	  opleverden.	  
	  
	  



In	  het	  huis	  aangekomen	  voor	  de	  3e	  keer	  achter	  elkaar	  
gebraaid	  (bbq)	  tussen	  de	  beesten	  in	  
en	  op	  de	  achtergrond	  de	  meest	  
ondefinieerbare	  geluiden. 	  
Hier	  kan	  ik	  wel	  aan	  wennen!	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Dag	  6	  (wo)	  5	  september	  2012	  
	  
De	  wekker	  al	  om	  4.45	  uur	  gezet,	  zodat	  we	  lekker	  vroeg	  in	  het	  Krugerpark	  
aankomen.	  Met	  als	  voornaamste	  doel…	  het	  luipaard	  spotten.	  Helaas	  is	  

het	  vandaag	  erg	  koud	  en	  regenachtig	  waardoor	  we	  de	  hoop	  
op	  het	  zien	  van	  dieren	  al	  
hadden	  opgegeven.	  Echter	  
was	  het	  tegenovergestelde	  
een	  feit	  en	  hebben	  we	  op	  
deze	  dag	  maar	  liefst	  vier	  
van	  de	  Big	  5	  gezien. 	  
De	  Luipaard	  liet	  zich	  nog	  
even	  achterwegen	  maar	  
wel	  hebben	  we	  een	  boom	  
gezien	  met	  een	  dood	  bokje	  

erin,	  die	  de	  luipaard	  daar	  deze	  morgen	  heeft	  achter	  gelaten.	  	  	  
Ondanks	  de	  regen	  hebben	  we	  vandaag	  de	  meeste	  dieren	  gezien.	  Te	  

denken	  valt	  aan:	  
Ooievaar,	  hyena,	  struisvogel,	  (zee)	  arend,	  
minimaal	  16	  neushoorns,	  leeuwen	  die	  een	  
zebra	  hebben	  gevangen,	  kudde	  olifanten,	  
overstekende	  buffels,	  zebra’s,	  impala’s,	  
giraffen,	  vogels,	  schildpadden,	  nijlpaarden,	  
krokodillen	  en	  een	  wilde	  kat.	  	  

Kortom	  wederom	  een	  onvergetelijke	  dag!	  	  

	  
	  
	  
	  
	  



Dag	  7	  (do)	  6	  september	  2012	  
	  
Helaas	  laatste	  dag	  van	  Krugerpark	  is	  aangebroken.	  Ondanks	  dat	  we	  al	  mega	  veel	  hebben	  
gezien	  hopen	  we	  nog	  steeds	  het	  luipaard	  te	  spotten	  zodat	  de	  Big	  5	  compleet	  is.	  
Wederom	  de	  wekker	  om	  4.45	  uur	  gezet	  zodat	  we	  van	  de	  hele	  dag	  gebruik	  kunnen	  maken.	  
Tosca	  en	  Frits	  besloten	  om	  in	  Marlothpark	  te	  blijven	  dus	  dat	  wordt	  nog	  beter	  kijken	  want	  we	  
missen	  twee	  paar	  ogen. 	  
Wederom	  een	  behoorlijk	  sombere	  regenachtige	  dag	  maar	  dat	  houdt	  

ons	  niet	  tegen	  om	  helemaal	  naar	  Skukuza	  te	  
rijden	  omdat	  daar	  in	  de	  buurt	  het	  luipaard	  
gezien	  is.	  Onderweg	  nog	  een	  aantal	  bijzondere	  
dieren	  tegen	  gekomen	  zoals	  bijvoorbeeld,	  de	  
hyena	  en	  drie	  van	  de	  Big	  5,	  nu	  alleen	  de	  leeuw	  
en	  het	  luipaard	  nog	  en	  we	  hebben	  ze	  vandaag	  

allemaal	  gezien	  J	  
Tijdens	  onze	  weg	  naar	  Skukuza	  werden	  we	  nog	  opgehouden	  door	  
een	  groep	  apen	  die	  hadden	  bedacht	  om	  op	  onze	  auto	  te	  gaan	  
spelen,	  dit	  was	  erg	  grappig!	  
En	  toen….	  
Ja	  hoor	  een	  groep	  auto’s	  …	  zou	  het	  dan	  vandaag	  gebeuren,	  krijgen	  
we	  echt	  het	  luipaard	  te	  zien?	  
Ja	  hoor	  ons	  geduld	  word	  beloond,	  recht	  voor	  ons	  staat	  gewoon	  een	  
luipaard!	  Wat	  een	  spectaculair	  beest	  zeg…	  
Na	  dit	  avontuur	  ook	  nog	  een	  leeuw	  gezien.	  Na	  de	  nodige	  foto’s	  en	  een	  voldaan	  gevoel	  terug	  

naar	  Mhofu	  om	  na	  een	  wijntje	  nog	  even	  met	  z’n	  alle	  op	  het	  
bankje	  over	  het	  Krugerpark	  uit	  te	  
kijken	  om	  vervolgens	  te	  gaan	  
eten	  en	  tas	  in	  pakken	  voor	  de	  reis	  
naar	  Mozambique. 	  
	  
Eén	  ding	  is	  zeker,	  deze	  week	  was	  
volop	  genieten	  en	  heeft	  aan	  alle	  
verwachtingen	  voldaan!	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Dag	  8	  (vrij)	  7	  september	  2012	  
	  
Vandaag	  weer	  vroeg	  opgestaan	  omdat	  Mimi	  en	  Norval	  om	  09.00	  al	  het	  huisje	  komen	  
checken.	  Tussen	  het	  opruimen	  door	  worden	  we	  verrast	  door	  wat	  impala’s,	  een	  aantal	  
zwijntjes,	  ik	  denk	  wel	  20	  apen	  en	  een	  aantal	  fretten	  die	  de	  vuilniszakken	  aan	  het	  plunderen	  
waren.	  	  
	  
Eenmaal	  ingepakt	  en	  Mimi	  en	  Norval	  
hartelijk	  bedankt	  voor	  de	  goede	  zorg,	  
lieten	  we	  Mhofu	  achter	  ons.	  Aan	  de	  
ene	  kant	  erg	  jammer	  want	  wat	  een	  
mooie	  tijd	  hebben	  we	  hier	  beleefd,	  
maar	  aan	  de	  andere	  kant	  vonden	  we	  
het	  erg	  spannend	  wat	  ons	  nog	  te	  
wachten	  stond.	  Want	  nu	  vertrokken	  
we	  richting	  het	  veel	  armere	  
Mozambique!	  Op	  de	  weg	  uit	  
Marlothpark	  kwamen	  we	  nog	  een	  
koppeltje	  struisvogels	  tegen	  die	  langs	  
de	  weg	  liepen.	  Marloth	  park	  zit	  
vlakbij	  de	  grens	  en	  net	  voor	  de	  grens	  ligt	  het	  stadje	  Komatipoort	  waar	  we	  nog	  even	  
getankt,	  gepind	  en	  verplichte	  zaken	  als	  een	  gevarendriehoek	  en	  reflecterende	  vestjes	  

hebben	  gehaald	  voor	  in	  Mozambique.	  
We	  waren	  na	  de	  vele	  spookverhalen	  over	  de	  
grensovergang	  best	  gespannen,	  maar	  ja	  we	  
gaan	  ervoor!	  
	  
De	  grensovergang	  bestaat	  uit	  2	  delen,	  1	  deel	  
waar	  je	  ZA	  verlaat	  en	  een	  deel	  waar	  je	  
Mozambique	  binnen	  gaat.	  
Grens	  overgang	  bij	  ZA	  ging	  redelijk	  vlot,	  
stempel	  in	  je	  passpoort	  en	  klaar.	  Hierna	  door	  
rijden	  naar	  Mozambique	  waar	  we	  een	  visum	  
nodig	  hebben.	  Hier	  begon	  “het”	  al	  en	  werden	  

we	  door	  een	  aantal	  gasten	  geleid	  naar	  een	  parkeerplekje,	  deze	  vroegen	  om	  ons	  
nummertje(die	  wordt	  voor	  je	  uitgeschreven	  door	  een	  agent	  bij	  de	  overgang	  naar	  
Mozambique)	  en	  na	  deze	  af	  gegeven	  te	  hebben	  zeiden	  ze	  iets,	  wat	  argwaan	  opwekte	  bij	  ons	  
“alleen	  de	  bestuurder	  gaat	  mee	  om	  een	  visum	  aan	  te	  vragen,	  de	  rest	  blijft	  in	  de	  auto	  zitten”	  
jaja,	  hier	  klopt	  iets	  niet.	  We	  zijn	  met	  z’n	  alle	  uitgestapt	  en	  Jose	  wist	  met	  een	  snelle	  handeling	  
als	  een	  professionele	  tasjesdief	  ons	  nummer	  uit	  z’n	  handen	  te	  rukken	  en	  zo	  zijn	  we	  snel	  het	  
kantoor	  binnen	  gestapt	  waar	  we	  uiteindelijk	  ons	  visum	  konden	  aanvragen.	  
Nouja	  “uiteindelijk”…..	  hier	  wat	  invullen,	  hier	  tekenen,	  foto	  hier,	  vinger	  afdruk	  daar,	  geld	  
betalen	  wat	  ze	  na	  20	  keer	  tellen	  toch	  genoeg	  vonden	  en	  jaaa!!!	  Een	  mooi	  uitgeprint	  velletje	  
met	  foto	  in	  ons	  paspoort,	  klaar	  om	  te	  gaan,	  dachten	  we.	  Maar	  bij	  de	  laatste	  controle	  bleek	  
dat	  we	  nog	  een	  formulier	  voor	  de	  auto	  hadden	  moeten	  invullen	  pffffff!!!	  Ok	  terug	  snel	  
invullen	  en	  JA!	  We	  mochten	  door.	  
	  



Eindelijk	  de	  grens	  over	  waar	  we	  direct	  werden	  geconfronteerd	  met	  het	  arme	  Mozambique,	  
geen	  normale	  huizen	  zoals	  in	  ZA,	  enkel	  houten	  krotjes,	  echte	  armoede!	  
Na	  een	  stuk	  gereden	  te	  hebben	  moesten	  we	  
ons	  eerste	  besluit	  gaan	  nemen,	  wel	  over	  
Maputo	  of	  niet.	  We	  besloten	  dit	  niet	  te	  doen	  
omdat	  we	  veel	  slechte	  verhalen	  hebben	  
gehoord	  over	  Maputo	  en	  we	  dachten	  een	  
duidelijke	  beschrijving	  te	  hebben	  hoe	  deze	  te	  
omzeilen.	  	  
Dus,	  snelweg	  af	  en	  via	  de	  onverharde	  weg	  
verder	  waar	  we	  steeds	  meer	  begonnen	  te	  
twijfelen…	  zou	  dit	  kloppen???	  We	  kwamen	  
midden	  in	  een	  sloppenwijk	  waar	  nauwelijks	  
een	  weg	  te	  zien	  was	  en	  mensen	  naar	  buiten	  
kwamen	  om	  te	  kijken	  wie	  of	  wat	  wij	  waren.	  
Het	  was	  precies	  als	  op	  TV,	  kinderen	  komen	  aanrennend	  en	  zwaaide	  naar	  ons,	  af	  en	  toe	  een	  
groepje	  geiten	  die	  langs	  liepen	  en	  een	  spoorweg	  overgang	  die	  al	  jaren	  niet	  meer	  in	  gebruik	  
leek.	  	  
Na	  een	  uur	  rijden	  kwam	  vanuit	  achterin	  de	  pijnlijke	  woorden	  “Hey,	  zijn	  we	  hier	  niet	  al	  
geweest”.	  Jahoor	  we	  waren	  een	  rondje	  gereden!	  We	  konden	  er	  nog	  wel	  om	  lachen	  en	  
besloten	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  de	  snelweg	  weer	  op	  te	  gaan	  om	  toch	  maar	  door	  Maputo	  te	  
rijden. 	  
We	  kwamen	  aan	  in	  Maputo	  en	  wat	  een	  drukte!	  We	  stonden	  alleen	  maar	  in	  de	  file	  en	  hebben	  
er	  1,5	  tot	  2	  uur	  over	  gedaan	  om	  er	  doorheen	  te	  komen	  en	  dan	  ben	  je	  er	  bijna	  doorheen	  en	  ja	  
hoor,	  daar	  staan	  ze,	  de	  oh	  zo	  gevreesde	  agenten	  uit	  Mozambique.	  We	  werden	  gewenkt	  te	  

stoppen	  en	  dat	  deden	  we	  netjes.	  
2	  agenten	  beide	  bewapent	  met	  flinke	  
machine	  geweren	  kwamen	  naast	  het	  
raampje	  staan	  en	  daar	  begonnen	  de	  
vragen.	  
Rijbewijs?	  Ja!	  Passpoort?	  Ja!	  
Gevarendriehoek?	  Ja!	  vestjes?	  Ja!	  
Hoeveel?	  4!	  En	  toen	  eindelijk	  had	  hij	  
wat	  gevonden,	  Brandblusser?	  Nee…..	  
Aha!	  Zei	  de	  “Agent”	  luidt,	  A	  mistake	  
is	  a	  mistake	  and	  therefore	  you	  have	  
to	  pay!	  
Hij	  vertelde	  dat	  we	  2	  keuzes	  hadden,	  
20	  KM	  terug	  rijden	  door	  de	  stad	  naar	  

het	  politie	  bureau	  en	  daar	  betalen,	  of	  cash	  aan	  hem	  betalen	  zodat	  we	  weer	  verder	  konden.	  
Met	  de	  moed	  in	  de	  schoenen	  besloten	  we	  voor	  het	  laatste.	  We	  moesten	  omgerekend	  60	  
euro	  betalen	  die	  de	  agent	  na	  even	  om	  zich	  heen	  kijken	  snel	  in	  zn	  zak	  stak.	  We	  mochten	  weer	  
verder.	  
	  
De	  verdere	  weg	  viel	  allemaal	  reuze	  mee,	  de	  wegen	  waren	  echt	  goed	  te	  doen	  en	  alle	  politie	  
controles	  lieten	  ons	  gewoon	  passeren	  maar	  we	  hadden	  wat	  vertraging!	  



Vlak	  voor	  het	  donker	  kwamen	  we	  aan	  bij	  B&B	  Honey	  Pot	  vlakbij	  XaiXai	  waar	  we	  1	  nacht	  
zouden	  overnachten	  om	  de	  volgende	  dag	  door	  te	  trekken	  naar	  Praia	  da	  Tofo.	  
Na	  de	  indrukwekkende	  dag	  zijn	  we	  vroeg	  naar	  bed	  gegaan	  om	  de	  volgende	  ochtend	  weer	  
vroeg	  verder	  te	  trekken.	  We	  waren	  erg	  moe,	  zelfs	  de	  vleermuis	  die	  door	  de	  woonkamer	  
fladderde	  kon	  ons	  niet	  boeien.	  
	  
	  
Dag	  9	  (Za)	  8	  september	  2012	  t/m	  Dag	  16	  (Zo)	  15	  september	  2012	  
Deze	  dag	  vroeg	  op	  omdat	  we	  op	  tijd	  op	  onze	  bestemming	  “Praia	  azul	  vacation	  home”	  in	  
Mozambique	  wilde	  aankomen.	  
Voor	  7	  uur	  verlieten	  we	  onze	  B&B.	  
Deze	  reis	  richting/langs	  de	  prachtige	  kust	  van	  Mozambique	  liep	  zeer	  voorspoedig	  .	  

De	  wegen	  waren	  erg	  goed,	  alleen	  de	  laatste	  paar	  KM’s	  
was	  over	  een	  hobbelig	  heuvelachtig	  mul	  zandweggetje,	  
hier	  werd	  de	  4X4	  echt	  even	  op	  de	  proef	  gesteld,	  maar	  
heeft	  ons	  veilig	  bij	  onze	  bestemming	  in	  de	  buurt	  van	  
Praia	  do	  Tofo	  gebracht. 	  
En	  wauw!	  wat	  een	  bestemming	  is	  dit,	  een	  grote	  villa	  op	  
de	  duinen	  aan	  een	  verlaten	  strand!	  
Er	  stonden	  een	  stuk	  of	  4/5	  van	  deze	  vrijstaande	  villa’s	  
op	  een	  rijtje	  die	  werden	  beheerd	  door	  dezelfde	  
beheerder,	  maar	  al	  snel	  hadden	  we	  in	  de	  gaten	  dat	  wij	  

de	  enige	  bezoekers	  waren.	  
Dit	  gevoel	  was	  best	  beangstigend	  mede	  doordat	  onze	  vaste	  bewaker	  1	  been	  had,	  met	  
krukken	  en	  een	  klein	  knuppeltje	  rond	  liep. 	  
Maar	  we	  wende	  snel	  aan	  dit	  gevoel	  en	  na	  de	  
dagen	  vorderden	  voelden	  we	  ons	  steeds	  
meer	  op	  ons	  plek.	  
Het	  bleek	  ook	  dat	  de	  bewakers	  heel	  de	  
nacht	  in	  een	  klein	  rieten	  hokje(wat	  leek	  op	  
een	  soort	  wc	  hokje)	  met	  een	  klein	  matrasje,	  
heel	  de	  dag	  en	  nacht	  daar	  verbleven	  puur	  
voor	  ons!	  Ook	  de	  schoonmaker	  die	  dagelijks	  
kwam	  liep	  elke	  ochtend	  5/6	  km	  door	  het	  
mulle	  zand	  op	  blote	  voeten	  richting	  de	  villa	  
om	  het	  weer	  schoon	  te	  maken.	  
Dit	  geeft	  af	  en	  toe	  een	  misschien	  zelfs	  schuldig	  gevoel,	  	  maar	  maakt	  wel	  weer	  even	  duidelijk	  
hoe	  goed	  we	  het	  hebben	  in	  Nederland.	  

En	  zelfs	  toen	  door	  een	  flinke	  wind	  vlaag	  bij	  ons	  een	  
ruit	  sneuvelde,	  stond	  de	  volgende	  dag	  3	  man	  klaar	  
om	  er	  een	  nieuw	  ruitje	  in	  te	  zetten!	  Top!	  
	  
Ook	  boodschappen	  doen	  is	  een	  hele	  belevenis,	  dit	  
omdat	  ze	  hier	  geen	  supermarkt	  kennen,	  maar	  
slechts	  een	  aantal	  bush-‐winkeltjes	  en	  kleine	  
marktjes,	  dus	  je	  rijd	  van	  hot	  naar	  her	  om	  een	  beetje	  
de	  benodigde	  spullen	  bij	  elkaar	  te	  krijgen.	  



Na	  de	  boodschappen	  zijn	  we	  gaan	  genieten	  van	  een	  biertje/wijntje	  op	  de	  mega	  veranda	  met	  
uitzicht	  over	  zee.	  We	  hadden	  al	  verhalen	  gehoord	  dat	  
hier	  weleens	  walvissen	  gespot	  werden,	  maar	  het	  was	  
ons	  niet	  verteld	  dat	  er	  hier	  de	  hele	  dag	  door	  hele	  
kuddes	  walvissen	  voorbij	  zwemmen,	  springen	  en	  
spelen,	  	  dit	  was	  prachtig	  om	  te	  zien,	  	  elke	  dag	  weer!	  
	  
In	  Mozambique	  hebben	  we	  echt	  gerelaxt,	  maar	  dat	  
kan	  ook	  niet	  anders	  op	  deze	  paradijselijke	  plek.	  
We	  hebben	  nog	  een	  oceaan	  safari	  gedaan	  waar	  we	  
de	  walvishaai	  erg	  graag	  wilde	  spotten,	  helaas	  hebben	  
we	  hem	  niet	  gezien	  maar	  zagen	  we	  wel	  dolfijnen	  en	  

bultrugwalvissen	  vlak	  langs	  ons	  bootje.	  Ook	  een	  hele	  lange	  roze	  sliert	  flamingo’s	  die	  over	  de	  
blauwe	  zee	  vlogen	  was	  erg	  mooi	  om	  te	  zien.	  
	  
De	  zee	  was	  best	  wild	  en	  daardoor	  lastig	  	  vanuit	  ons	  “Privé	  
strand”	  	  om	  er	  in	  te	  gaan.	  Op	  een	  rustigere	  dag	  waren	  we	  

toch	  zo	  eigenwijs	  om	  
er	  in	  te	  gaan,	  maar	  na	  
15	  minuten	  waren	  we	  
er	  klaar	  mee	  omdat	  
het	  toch	  gevaarlijk	  
was	  met	  de	  rotsen	  en	  
de	  wilde	  golven.	  Gelukkig	  maar,	  want	  5	  minuten	  later	  
wees	  onze	  prive	  bewaker(AKA	  Captain	  1	  leg)	  ons	  op	  
een	  schim	  in	  het	  water	  wat	  een	  flinke	  bullshark	  bleek	  
te	  zijn	  vlak	  
langs	  de	  kant	  

waar	  we	  aan	  het	  zwemmen	  waren!	  	  
	  
Na	  8	  dagen	  genieten	  in	  dit	  paradijs	  zat	  het	  er	  
jammer	  genoeg	  op	  en	  was	  de	  terugreis	  al	  in	  het	  
vooruitzicht,	  hoewel….we	  hadden	  nog	  voor	  4	  dagen	  
een	  accommodatie	  in	  XaiXai	  en	  nog	  2	  dagen	  in	  
Marloth	  park	  waar	  we	  een	  morning	  walk	  gingen	  
doen	  door	  het	  Kruger,	  dus	  nog	  een	  leuk	  
vooruitzicht! 	  

We	  hebben	  hier	  een	  mooie	  tijd	  beleefd	  en	  zoveel	  prachtige	  
dingen	  gezien!	  Voor	  mensen	  die	  wel	  van	  avontuur	  houden	  is	  
dit	  echt	  een	  aanrader.	  De	  mensen	  zijn	  behulpzaam	  en	  zoals	  ik	  
al	  vertelde	  is	  alleen	  het	  boodschappen	  al	  doen	  een	  hele	  
belevenis.	  Verse	  garnalen/	  kreeften/vis	  langs	  de	  kant	  van	  de	  
weg,	  groente	  ergens	  in	  de	  bush,	  Kip	  weer	  bij	  een	  ander	  
kraampje	  en	  zo	  rijd	  je	  de	  halve	  dag	  om	  alles	  bij	  elkaar	  te	  
hebben.	  
Wat	  ons	  wel	  erg	  tegen	  viel	  waren	  de	  prijzen	  in	  Mozambique	  ,	  

deze	  lagen	  hoger	  dan	  in	  Zuid	  Afrika,	  dit	  omdat	  bijna	  alles	  import	  is,	  dus	  het	  is	  aan	  te	  raden	  



veel	  boodschappen	  mee	  te	  nemen	  uit	  Zuid-‐Afrika.	  Ook	  het	  stroom	  valt	  er	  regelmatig	  uit	  en	  
soms	  ook	  voor	  langere	  tijd,	  maarja	  daar	  hadden	  we	  ons	  wel	  op	  ingesteld	  en	  hebben	  we	  niet	  
echt	  last	  van	  gehad.	  Met	  kaarslicht	  is	  het	  ook	  gezellig	  J.	  
	  
Dag	  16	  (Zo)	  15	  september	  2012	  t/m	  Dag	  19	  (Di)	  18	  september	  2012	  
Na	  8	  dagen	  zat	  het	  er	  dus	  op	  en	  
trokken	  we	  met	  een	  schone	  auto(1	  van	  
de	  bewakers	  wilde	  een	  extra	  zakcentje	  
verdienen)	  terug	  naar	  Xai-‐Xai	  waar	  we	  
nog	  4	  dagen	  zouden	  	  verblijven	  in	  een	  
iets	  wat	  toeristische	  gebied.	  Onderweg	  
hebben	  we	  nog	  2	  grote	  zakken	  cashew	  
noten	  langs	  de	  weg	  gekocht	  die	  
heerlijk	  hebben	  gesmaakt.	  Cashew	  
noten	  groeien	  per	  stuk	  onder	  een	  
soort	  appeltje	  aan	  een	  boom	  en	  
worden	  1	  voor	  1	  geplukt,	  vandaar	  dat	  
ze	  wat	  prijziger	  zijn. 	  
Bij	  aankomst	  in	  ons	  “Reef	  resort”	  bleek	  
alweer	  de	  stroom	  eraf	  te	  liggen.	  De	  volgende	  dag	  wilden	  we	  een	  Quad	  safari	  doen,	  dus	  die	  

hebben	  we	  gelijk	  geregeld	  bij	  het	  
resort	  zelf.	  
	  
De	  Quad	  safari	  was	  echt	  kicken,	  
crossen(met	  een	  gids)	  door	  de	  
landerijen.	  
Na	  het	  Quad	  rijden	  hebben	  we	  ons	  
vermaakt	  bij	  een	  barretje	  in	  de	  buurt	  
waar	  we	  tot	  laat	  in	  de	  avond	  ge-‐ezelt	  
hebben(kaartspelletje)	  waar	  hilarische	  
opdrachten	  werden	  verzonnen	  door	  
de	  eigenaar.	  
De	  volgende	  dag	  nog	  1	  dag	  relaxen	  en	  

dan	  weer	  terug	  naar	  waar	  de	  reis	  begonnen	  was,	  Marloth	  park.	  
	  
	  
Dag	  19	  (Di)	  18	  september	  2012	  t/m	  Dag	  22	  (Vr)	  21	  september	  2012	  
Richting	  Marloth	  park	  zijn	  we	  nog	  even	  langs	  Crocodile	  Bridge	  gereden	  om	  de	  Morning	  walk	  

te	  regelen	  die	  we	  de	  volgende	  dag	  
zouden	  gaan	  doen.	  Dit	  is	  een	  ochtend	  
wandeling	  door	  het	  Kruger	  park	  met	  2	  
rangers.	  
	  
In	  Marlothpark	  aangekomen	  voelde	  het	  
weer	  als	  thuis,	  we	  wisten	  onze	  weg	  goed	  
te	  vinden	  en	  kwamen	  aan	  bij	  ons	  huisje	  
waar	  we	  2	  nachten	  zouden	  verblijven.	  



Hier	  werden	  we	  nog	  eens	  gewezen	  op	  het	  feit	  dat	  je	  altijd	  goed	  op	  je	  hoeden	  moet	  zijn.	  Een	  
man	  was	  de	  week	  ervoor	  gebeten	  door	  een	  black	  mamba	  en	  als	  gevolg	  hieraan	  overleden.	  
Na	  ons	  gesetteld	  te	  hebben	  vroeg	  naar	  bed	  voor	  de	  morning	  walk	  waar	  we	  half	  6	  moesten	  
zijn.	  
	  
Aan	  de	  start	  van	  de	  morning	  walk	  werd	  ons	  
al	  verteld	  dat	  het	  geen	  garantie	  is	  op	  het	  
zien	  van	  wilde	  dieren,	  omdat	  je	  maar	  een	  
kleine	  afstand	  kunt	  afleggen,	  laag	  door	  de	  	  
dichte	  bebossing	  wandelt	  en	  de	  dieren	  je	  al	  
van	  verre	  ruiken	  en	  horen	  aankomen.	  
“Je	  moet	  genieten	  van	  de	  ervaring	  dat	  je	  
hier	  loopt”.	  
En	  die	  uitspraak	  bleek	  helemaal	  waar	  te	  
zijn.	  Lopen	  in	  voetstappen	  van	  olifanten,	  
neushoorns,	  leeuwen	  enz.	  is	  echt	  een	  bijzonder	  ervaring. 	  
We	  hoorden	  een	  hyena	  op	  kleine	  afstand	  maar	  konden	  hem	  niet	  zien	  en	  de	  weetjes	  van	  de	  
rangers	  waren	  erg	  interessant.	  
Wel	  kwamen	  we	  een	  skelet	  van	  een	  neushoorn	  tegen	  welke	  was	  vermoord	  door	  de	  stropers,	  
je	  kon	  zien	  dat	  de	  hoorn	  met	  een	  zaag	  eraf	  was	  gezaagd,	  de	  ranger	  vertelde	  dit	  met	  tranen	  in	  

z’n	  ogen	  en	  zo	  zie	  je	  hoe	  begaan	  deze	  mensen	  
met	  de	  wilde	  dieren	  zijn.	  
Ondanks	  dat	  we	  niet	  veel	  wilde	  dieren	  hebben	  
gezien(op	  wat	  impala’s	  na)	  was	  dit	  een	  hele	  
bijzondere	  ervaring	  voor	  ons	  en	  een	  mooie	  
afsluiting	  van	  3	  prachtige	  weken	  door	  Zuidelijk	  
Afrika.	  
De	  volgende	  dag	  reisden	  we	  “met	  een	  heerlijke	  
lunch	  stop	  bij	  Milly’s”	  terug	  naar	  Johannesburg	  
voor	  onze	  vlucht	  naar	  Amsterdam.	  	  
	  
Het	  was	  een	  mooie	  ervaring	  en	  een	  reis	  om	  niet	  

te	  vergeten,	  we	  hebben	  heel	  veel	  foto’s	  en	  video’s	  waarvan	  dit	  slechts	  een	  kleine	  selectie	  is.	  
Als	  iemand	  meer	  informatie	  wilt	  of	  vragen	  heeft	  over	  onze	  ervaringen	  zijn	  we	  altijd	  bereid	  
deze	  te	  beantwoorden,	  Ivo	  en	  Wilma	  heeft	  ons	  mail	  adres.	  
	  
Ivo	  en	  Wilma,	  bij	  deze	  nogmaals	  een	  bedankje	  voor	  de	  goede	  hulp	  bij	  de	  voorbereidingen	  
van	  onze	  reis	  en	  dat	  we	  van	  jullie	  bush	  huis	  mochten	  genieten.	  
We	  komen	  hier	  zeker	  nog	  eens	  terug!	  
	  
Goeten,	  
Jeffrey,	  Jose,	  Frits	  en	  Tosca!	  



	  


