Verslag van onze vakantie van 5 september 2011 t/m 15 september 2011.
We werden netjes geïnformeerd door Mimi en Norval, terwijl ze er zelfs nog waren werden we al begroet door het bushbok
mannetje en vrouwtje waarvan het vrouwtje wel heel mak is. Even later kwamen zelfs 3 zebra's kijken of we nog wat te eten
hadden voor hun.
Dit was dus best een leuk welkom te noemen. De bomen om het huis waren nog erg kaal wat er dan wel zo troosteloos uit ziet
maar ja het was natuurlijk nog eind winter. Het weer daarentegen was perfect. We hebben zelfs temperaturen van 38 graden
gehad. En maar 2 dagen bewolkt maar ook dat viel mee want het regende niet en de zon kwam zelfs af en toe nog kijken. We
hebben niet veel bij het huis gezeten want de meeste tijd hebben we in het Kruger Park doorgebracht. Hier hebben we de Big
5 gezien. Zelfs een cheetah met cub gezien.

Ook zijn we nog een dag naar Hoedspruit Cheetah Res gegaan maar ons viel dat een beetje tegen. Dit omdat we vorig jaar in
Oudtshoorn zoiets hebben meegemaakt maar daar werd veel meer aandacht aan alles besteed en beter uitgelegd. Ook kon je
daar na de tour zelf de gehele dag bezig zijn
tussen de dieren en in Hoedspruit was er verder niets te doen dan alleen de tour. We hebben aan het einde van de vakantie
ook nog een bezoek gebracht aan de Ann van Dijk Cheetah Center (tussen Pretoria en Hartebeespoortdam) welke zeer aan te
bevelen is want ook hier werd veel tijd aan de tour besteed
en wij hadden ook de cheetah run besproken welke je zeker niet mag missen. Ok wij zijn wel liefhebbers van de cheetah maar
het is het echt waard daarom was het zeker voor ons een mooi moment om de cheetah in het wild te zien.

We hebben erg mooie foto's gemaakt van de dieren in het park zelfs van vogels. V.w.b. het verblijf in het huis is bevallen
want je kon van alles vinden zelfs vogelzaad. Wat we aangevuld hebben voor de volgende bezoekers. Er hingen overal
voederbakjes zelfs voor de bushbabies, welke door een kudu gesloopt werd (zie foto). Hier gaat het om de dieren en dat
vinden wij heel erg positief.

Wat ook erg fijn was de vele boeken en informatie in het huis dan kon je gelijk uitzoeken wat voor dieren je allemaal gezien
hebt. Een fijne tijd gehad in Mhofu, had het zeker niet willen missen.
Bob & Karin.

