Dick en Celly Bussing waren onze gasten in Mhofu van 3 oktober t/m 8
oktober 2008.
Hieronder hun verslag!
Weekje Mhofu:
Wat een prachtige ontvangst als we aankomen in Mhofu, want we
worden verwelkomd door enkele grote koedoes, die de eerste groene
blaadjes van de bomen bij de veranda peuzelen. Als we de volgende
morgen wakker worden staat er een hele familie blouapen voor de deur.
Moeder met baby op wat veilige afstand toekijkend, maar pa probeert
zelfs naar binnen te glippen. We hielden voortaan maar altijd de hordeur
dicht.
Mhofu is een heerlijke plek om een 3-weekse rondreis door dit
fascinerende land af te sluiten: de rust, de prachtige natuur zo dicht bij,
de dieren in de tuin tot op de veranda. We hebben genoten van deze
omgeving, jullie grote Afrikaanse beelden en de fraaie braaiplaats.
Een huis en omgeving om zeker nog eens terug te komen, als
Zuid-Afrika weer op het programma zou staan!
Op de vraag, of het nu al groen is vanwege de waterinstallatie, kunnen we
bevestigend antwoorden. Het schijnt al vele maanden niet geregend te
hebben, dus de natuur is buitengewoon dor en grijs. Een voordeel, omdat
we daardoor de dieren sneller konden ontdekken in de bladloze struiken.
De bomen en struiken rondom meerdere huizen zijn echter wel groen,
zoals ook bij Mhofu, dank zij de besproeiing.
Wat ons al opviel bij de rondreis, ervoeren we ook tijdens onze rustweek
op Marloth Park:
Er is zeer veel aandacht voor natuurontwikkeling en ecologisch
beheer. De ambities zijn hoog, daar kunnen we in Nederland nog van
leren. We vragen ons nu wel af, of het vele voederen van dieren op
Marloth Park, niet strijdig is met die ambities.
De grote sociale ontwikkelingen in het land leiden tot veranderende zwartwit-verhoudingen. Dat valt echter in het dagelijks leven moeilijk waar te
nemen. Wij begrijpen, dat het nog jaren zal duren voordat ‘alles reg zal
kom’.
Helaas bij ons verslag geen foto’s, want rond het huis hebben we alleen
gefilmd. Fijn dat we onze productie op de TV konden bekijken. Ook de in
Swasiland gekochte CD konden we via de TV beluisteren. Afrikaanse
muziek hoort helemaal bij dit prachtige vakantiehuis! Nog een speciale
dank voor Mimmi en Norval, die zorgden dat we ons snel thuis voelden.
Nieuw-Beijerland, 13 oktober 2008

