
Hallo Ivo en Wilma, 
 
Wij hebben ontzettend genoten in Zuid Afrika. Na een bezoek aan Hoedspruit  
(we hebben er  fantastische tochten gemaakt, Pilgrim's rest, Graskop en God's 
Window ) en een vijf dagen in het Kruger, hebben we een week in Biesiebewe 
gezeten in juli/aug 2011 om vervolgens door te reizen naar St. Lucia  (in St Lucia 
vonden wij de overnachtingen duur, geen waar voor je geld, en de reis door 
Swaziland nam een beetje veel tijd in beslag.) en Drakensbergen. We zijn naar 
Cape Vidal geweest en hebben heel veel walvissen gespot vanaf de kust, helaas 
niet gesnorkeld vanwege wind en onderstroming wel lekker gezwommen. De 
boottocht voor Whalewatching ging door het winderige weer helaas niet door, 
leek ons geweldig. En we zijn naar de krokodillenfarm geweest en hebben een 
boottocht op de rivier gemaakt. En natuurlijk is Hluhluwe Umfolozi een prachtig 
natuurreservaat om te bezoeken. We zijn ook naar een kleine cheetahfarm 
geweest Mtubatuba, daar kon je de cheetah's aaien en dat vonden onze jongens 
prachtig. En voor ons was Drakensbergen ook een prachtige stop. Daar hebben 
we prachtige trekkings gedaan in Royal Natal National Park.  
 
Onze mannen waren meteen verkocht in Marlothpark, want zwaar onder de 
indruk van alle wilde dieren die zomaar in je achtertuin zitten. 
In tegenstelling tot het Krugerpark dat de wilde dieren afschermt in de restcamps, 
lopen in Marlothpark heel veel dieren om je huis (gelukkig behalve the Big five). 
Onze kinderen vonden het enig om de bosbokjes te voeren en waren onder de 
indruk van de nachtaapjes die bij de buurvrouw iedere avond banaantjes komen 
eten. 
En....in de week dat wij in Marlothpark waren, zagen we vanuit Marlothpark een 
leeuwengroep aan de overkant van de rivier. Voor dat schouwspel kwamen ook 
veel Zuid Afrikaners 's ochtends en 's middags bij de fence van het Krugerpark. 
Wij vonden het ook heerlijk dat je in het park overdag prima kon wandelen, dat is 
lekker in afwisseling met de safaritochten in de auto. 
Biesiewe is een heel leuk authentiek Afrikaans Zoeloehuis, dat heel beschut ligt 
op een groot begroeid perceel. Het heeft comfortabele bedden, prachtige zonnige 
terrassen, een heerlijke buitendouche en een knusse kamer met een Afrikaanse 
sfeer. Om het huis is heel veel ruimte en bush, waardoor je constant wild om je 
heen hebt. 
 
Al met al een fantastische reis in een prachtig land. We kijken er met heel veel 
plezier naar terug! 
  
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor de ultieme out of Africa beleving! 
  
Hartelijke groet, 
  
Simone, Herman, Joost en Merlijn 
PS Zoek nog even een paar foto's uit, die volgen. 


