
De familie Woutman verbleef in Mhofu van 15-2 t/m 24-2-2011 
 
Beste Ivo en Wilma, 
 
Zoals beloofd onderstaand een verslagje van onze belevenissen rond ons verblijf in Mhofu in februari 2011. 
We zijn dus niet naar Mozambique gegaan en hebben de verjaardag van Mette gezellig gevierd in Mhofu 
met taart met 30 kaarsjes. Leuk en heel attent dat Mimmi en Norval voor een verjaardagskaart hadden 
gezorgd. 
 
Op zaterdag 12 februari 2011 -na heel veel uitgebreide informatie in de voorafgaande maanden te hebben 
ontvangen- vertrokken wij gevieren met een rechtstreekse KLM-vlucht naar Johannesburg. Bij aankomst 
opgewacht door Godfrey Kamatu in wiens B & B  wij 2 nachten zouden verblijven. Heerlijk om zo om 23.00 
uur 's avonds veilig naar een bed geloosd te worden. Voor de zondag hadden wij bij  Godfrey een dagje 
sightseeing JoBurg geboekt. Fantastische dag en Willem kon als bijrijder voorin  zich al voorbereiden op 
het linksrijden. Bezoekjes gebracht aan het Apartheidsmuseum, het huis van Mandela, een dakterras van 
een of andere mall met uitzicht over JoBurg. Het bezoek aan een goudmijn lieten we vervallen. Die maakte 
onderdeel uit van een soort pretpark en de toegangsprijs was mede daardoor belachelijk hoog. Godfrey 
was heel prettig om mee te reizen, informatief, bescheiden, vertrouwd !! 

Maandagochtend teruggebracht naar O Tambo airport voor het ophalen van onze huurauto bij Hertz. Na 
een regelmatig  "LINKS" geroep door de medereizigers had Willem het snel onder de knie. Vervolgens naar 
Graskop gereden en daar geslapen in hotel Graskop. Een aanrader !! De volgende dag helaas regen. Toch 
nog een stuk van de  Panoramaroute gereden en ook Pelgrim's rest bezocht, maar door de regen en de 
mist weinig uitzichten. 
 
Dinsdag naar Marloth Park en ons gemeld bij de caretakers die ons naar Mhofu brachten. Wij 
voelden ons meteen thuis. Die avond kregen we al bezoek van bosbokkies en families wrattenzwijn.  

  

Woensdag een rustdag en alvast naar de Krokodilbrug-gate gereden om voor donderdagochtend een 
morningwalk te regelen. 

  



De kosten hiervoor bedroegen Rand 450 pp voor een wandeling van circa 3 uur en een picknickje 
onderweg. Hartstikke leuk. Wel moet je je al om 4.45 uur in de ochtend bij de gate melden. Wij waren heel 
erg blij dat we het stuk van Marloth Park naar de Krokodilbrug de dag tevoren bij daglicht hadden gereden; 
zo kenden we de route een beetje. We zijn niet met Kobus op pad geweest. Dat bewaren we voor een 
volgende keer. 

Vanuit Nederland hadden we al een paardrijtocht geregeld bij Kwa Madwala natuurreservaat.  Bij Kwa 
Madwala kun je naast paardrijtochten ook ritjes op een olifant regelen. Vanuit Marloth Park is het ongeveer 
45 minuten rijden. Wij betaalden voor 2 uur paardrijden Rand 650 pp.  

  

Ná het paardrijden moesten we doorrijden naar de lodge om te betalen en we wilden ook even wat 
drinken. Die lodge steelde meteen ons hart. Wat een prachtige plek en prachtige lodge. Een aanrader om 
daar eens heen te gaan. Het mooiste uitzicht van de wereld. 

  
Heel interessant en leuk vonden we ons bezoekje aan het Jane Gooddall Chimpansee resort. Trek er een 
dagje voor uit. Vergeet niet te reserveren, want er zijn alleen op vastgestelde tijden rondleidingen.  

  
Jane Goodall      Mhofu en kudu 



Verder hebben we heerlijk gerelaxt in en rond Mhofu:  Op de veranda en in de tuin met een boek, flesje 
wijn en stoel mee naar de rivier, gebraaid, klaargezeten met fruit voor het wild. Zebra's hebben ons in de 
tuin niet bezocht, maar zijn we wel langs de "centrale"weg door Marloth Park tegengekomen. En toen we 
op een avond -na gegeten te hebben in de Jabula lodge- naar Mhofu reden, botsten we bijna tegen drie 
giraffen op toen we de laatste bocht namen. Ook een mooi uitzicht op de Krokodilrivier vanuit het terras 
van de Nwenya lodge met overigens een niet te versmaden zwembad.  

De terugweg ging via Swaziland. Hier een nachtje geslapen in de Brackenhill-lodge in Mbabane. Ook dit 
bleek een prima keuze. Helaas brak toen onze laatste dag aan. Terug naar O.Tambo airport en einde aan 
een te gekke vakantie. 
 
Willem, Rietje, Mette en Jaap/ 12 februari 2011 
 
Hartelijke groet, 
Rietje en Willem 

 


