Verslag Zuid-Afrika november & december 2009 Jos en Peter.
Klik hier -> voor de mooie en leuke foto’s van onze vrienden die met ons in Mhofu,
Marloth park en Kruger Park waren.

Wij waren de 2e helft november te gast bij Ivo en Wilma in Mhofu. Het was een mooie,
gezellige tijd. Erg luxe om bij de zeer enthousiaste huiseigenaren te logeren. Zo hoef je
niets uit te zoeken en zie je nog eens wat. Echt vakantie! Hun mooie bush-huis ligt letterlijk
in de bush. Het is een comfortabel huis en in Afrikaanse stijl ingericht. Erg leuk voor de
afkoeling is het Pumbad bij het huis, waarin je makkelijk gezellig met z’n vieren een drankje
(of 2) kunt drinken, wat we dan ook gedaan hebben. We hebben veel wilde dieren rondom
het huis gezien en gevoerd, erg bijzonder. Vlakbij het vakantiehuis Mhofu aan de rivier de
Krokodil, de grenslijn met Krugerpark, zaten we graag op hun gedoneerde bankje met een
sundowner te genieten van de prachtige flora en fauna.

We hebben ook een wildernis-trail in het Krugerpark gelopen met een groep van 8 + 2
rangers. Een hele mooie ervaring hoewel ik het af en toe ook eng vond. Een op je
afstormende neushoorn, ben je als Utrechtse stadstrut niet echt gewend. Gelukkig hebben
de rangers met wilde gebaren en geschreeuw beide aanvallen met succes afgewend. We
sliepen in een hutje met kieren waar de dikste slangen doorheen konden. Gelukkig is dat
ons bespaard gebleven, want die slangen waren er wel.

De laatste week hebben Peter en ik onze gastheer en –vrouw verlaten en hebben we op
verschillende locaties in de prachtige Drakensbergen doorgebracht. We hebben gewandeld,
geluierd en de highlights van de Panoramaroute bezichtigd. Ook de botanische tuin in
Nelspruit is erg mooi. Prachtige flora en een Afrikaans regenwoud.
Iets verderop richting de
BlijdeRivierpoortdam is een
camping/huisjesresort, Swadini.
Bij de receptie van Swadini kan je de
boottrip boeken.

Het Nbedele dorpl igt ca. 10 km boven Middelburg, Botshabelo. Is best
de moeite waard.

Komatipoort, Rissikstraat (hoofdstraat)

Swenitrail< Kruger Nationaal Park

