De familie Hage verbleven in Mhofu van 1 april tot 6 april 2009.
Hier onder hun verslagje en foto’s.
Hallo Ivo en Wilma,
Wij zijn inderdaad weer thuis na een mooie onvergetelijke reis. De route die jullie ons
vanuit St. Lucia hebben aangeraden was helemaal goed. Swaziland was heel mooi zeker
na de hoofdstad Mbabane. Mooie vergezichten en een wonderschoon landschap.

We zijn heel vriendelijk ontvangen
door Mimmi en Norval. Wij hebben
hele mooie dagen in jullie huis in
Marloth Park gehad.
Elke dag zijn wij naar het
Krugerpark geweest.
Dit is op ongeveer een
kwartiertje rijden vanuit
Mhofu.

Jullie huis was van alle gemakken
voorzien. Het was 's avonds leuk
dat er bezoek kwam van de
dieren. Op een van de avonden
hoorden we veel geluid in de tuin
en plotseling stonden daar vier
zebra's. Ze kwamen tot aan de
balustrade van het terras en wij
konden ze zelfs aaien. Ook
kwamen er regelmatig warthogs
op bezoek.

Op de eerste avond zat er zelfs een klein aapje in de bomen. Verder kwamen we in het
park een keer een groepje kudu's tegen met een heel groot mannetje. Het gewei was
zeker wel een meter hoog.

We zijn overdag weinig in het huis
geweest omdat ons bezoek in het
Krugerpark toch meer tijd in
beslag nam dan we van plan
waren.

In het Krugerpark veel dieren
gezien. Vorig jaar zijn we in het
midden van het Krugerpark
geweest. In het zuiden vanuit
Crocodill Bridge zijn veel meer
dieren te zien en is de vegetatie
ook veel gevarieerder.

Het was goed toeven in het huis en er was voor een ieder voldoende privacy
mede door de gescheiden slaap- en badkamers. Dat was zeker een groot
voordeel.

We hebben zeker gebruik
gemaakt van de aanwezige
natuurboeken. Wij maken ook
veel foto's van dieren en vogels
en het is dan leuk om 's avonds
op te zoeken wat je gezien hebt.
Doordat wij 's morgens al bij
opening in het Krugerpark waren
gingen we 's avonds al vroeg naar
bed.

Hierdoor hebben we niet veel
gebruik gemaakt van de tv en
cd's. Het is echter wel prettig dat
het er is. Je hoeft je absoluut niet
te vervelen in Mhofu.

Groetjes,
Ton en Diane

Conny en Hans Fokkema waren van 6 t/ 12 april 2009 in Mhofu.
We zijn gaan wandelen in de hitte langs de rivier. Als eerste zagen we 3 paar dagen
ogen en oren van de hippo’s, vervolgens de badende olifanten, even verder de grazende
buffels. Af en toe opgeschikt door een groep impala’s of warthogs. Kudu’s niet te
vergeten. Een dag vertrokken om 7.30 uur vor de Panoramaroute, Pelgrims Rest, en
weer terug. Een prachtige route. Het KNP bezocht en verschillende dieren gezien. Het
spannendste was op het laatste moment omdat er een luipaard achter een impala aan
het jagen was. We hebben een heerlijke week gehad in Marloth Park. We wensen jullie
heel veel goede vakanties in Mhofu.
Lieve groet,
Hans en Conny Fokkema.
Foto’s volgen!

