
De familie Vreugdenhil verbleef in vakantiehuis Mhofu (juli 2012). 
	  
Na	  een	  voorspoedige	  reis	  arriveerden	  we	  bij	  Mimmie	  en	  Norval.	  Ze	  brachten	  ons	  naar	  
Mhofu.	  	  Eindelijk	  was	  het	  zover,	  	  lang	  naar	  uitgekeken,	  	  veel	  informatie	  gekregen	  
van	  Ivo	  en	  Wilma	  en	  	  veel	  reisverhalen	  verslonden.	  
Daarna	  snel	  het	  huisje	  gaan	  bewonderen	  waarin	  echt	  alles	  aanwezig	  was,	  zelfs	  NL	  
tijdschriften,	  boeken,	  dvd’s,	  spelletjes.	  	   

 
 

 
Nadat	  Mimmie	  en	  Norval	  weg	  waren	  kwamen	  er	  direct	  al	  een	  aantal	  zebra’s	  	  
op	  bezoek	  .	  Het	  leek	  wel	  alsof	  het	  zo	  geregeld	  was	  !	  Na	  5	  min	  kwam	  Norval	  	  
terug	  om	  te	  zeggen	  dat	  er	  leeuwen	  waren	  gezien!	  Dus	  wij	  samen	  met	  Norval	  	  



mee	  de	  auto	  in	  en	  snel	  er	  heen.	  	  
Al	  gauw	  zagen	  we	  de	  leeuwen,	  	  zo	  mooi!	  Wat	  een	  begin!	  	  	  

 

 
Bosbok slaapt om het huis bij Mhofu	  

	  	  

De	  derde	  dag	  zijn	  we	  thuis	  gebleven	  want	  we	  verwachtten	  bezoek.	  Dus	  
boodschappen	  doen	  in	  Marloth	  Park,	  een	  klein	  centrum	  waar	  je	  verrassend	  	  
veel	  kan	  kopen. 



 
Heerlijk	  relaxed	  bij	  het	  huisje	  gezeten	  en	  veel	  foto’s	  van	  de	  van	  de	  groenten	  	  
en	  fruit	  etende	  bezoekers	  (wrattenzijn,	  bosbokjes,	  kudus,	  zebra’s)	  gemaakt.	  	  
’s	  Avonds	  lekker	  met	  zijn	  allen	  rond	  het	  kampvuur,	  genoten	  van	  de	  speciale	  	  
Mhofu	  wijn.	  	  Pas	  op,	  hij	  kan	  zwaar	  vallen…. 

	  

	  



	  
200	  mt	  lopen	  vanaf	  Mhofu	  en	  dan	  ben	  je	  bij	  de	  rivier	  de	  Krokodil.	  

	  

De	  volgende	  dag	  kwam	  al	  heel	  vroeg	  Kobus	  met	  zijn	  speciale	  safari	  	  
jeep	  ons	  halen	  voor	  onze	  eerste	  gamedrive	  in	  het	  Krugerpark.	  Na	  	  
een	  rit	  van	  40	  minuten	  over	  een	  slechte	  weg	  (ze	  waren	  druk	  bezig	  
	  met	  een	  nieuwe	  asfaltweg,	  dat	  zal	  de	  reistijd	  flink	  inkorten)	  	  zagen	  	  
we	  al	  snel	  de	  eerste	  dieren	  zoals	  giraffe,	  zebra’s,	  impala’s	  enz.	  Bij	  	  
de	  Hippopool	  mochten	  we	  er	  even	  uit	  en	  hadden	  we	  	  een	  prachtig	  	  
uitzicht	  op	  het	  water	  met	  de	  nijlpaarden.	  Het	  was	  een	  gezellige	  	  
dag	  en	  we	  hebben	  veel	  dieren	  gezien,	  maar	  helaas	  geen	  luipaard.	  

	  



Op	  de	  vierde	  dag	  zijn	  we	  met	  Sandra	  op	  pad	  gegaan	  naar	  het	  Krugerpark.	  We	  hebben	  
een	  hele	  mooie,	  andere	  route	  gereden,	  veel	  dieren	  gezien	  waaronder	  een	  mannetjes	  
en	  vrouwtjesleeuw	  van	  heel	  dichtbij.	  Ook	  weer	  een	  topdag!	  	  	  	  

 
Gamedrive met Sandra 
 

 

We	  hebben	  dus	  echt	  genoten	  van	  de	  dagen	  in	  het	  Marloth	  Park,	  wandelen	  langs	  het	  
hek,	  in	  en	  rond	  het	  huis,	  en	  met	  Kobus	  en	  Sandra	  naar	  het	  Krugerpark	  !	  Een	  goed	  
begin	  van	  onze	  vakantie	  in	  het	  prachtige	  Zuid	  Afrika.	  In	  het	  huis	  hangt	  op	  de	  
koelkast	  een	  magneet	  met	  een	  mooie	  tekst	  “	  Going	  	  to	  the	  bush	  is	  like	  going	  
home”	  	  dit	  geldt	  zeker	  voor	  ons.	  Ooit	  keren	  we	  terug	  naar	  het	  mooie	  Zuid-‐Afrika!	  

	  

Groetjes	  Andre,	  Manuela,	  Mark,	  Tessa	  en	  Kim 


