Marjolein Westerterp & Peter Boshuijzen verbleven namens het wildlife
magazine ‘Oog voor Afrika in februari 2021 in Mhofu
Heerlijke plek aan de rand van Kruger! We hebben drie heerlijke dagen doorgebracht
in Marloth Park. We waren gecharmeerd van de goede voorbereiding door onze
gastvrouw en gastheer, was al een bijzonder onderdeel van de voorpret. Het huis
heeft twee slaapkamers met elk een eigen badkamer, een woonkamer, keuken,
boven een entertainment area, een groot deck en een aparte braai ruimte. Waar wij
vooral van genoten was de rust en privacy, je had het gevoel echt in de bush te zitten.
Marloth Park is uitgestrekt, met een aantal goede restaurants. Wij hebben twee keer
gegeten bij Amazing View, fantastisch uitzicht op de rivier, en heerlijke garnalen en
leuke enthousiaste bediening. Natuurlijk is het een enorme bonus dat het Kruger park
zo dichtbij is. Crocodile Bridge is ongeveer 20 minuten rijden. Wij (makers van het
magazine 'Oog op Zuid-Afrika') raden iedereen aan die van houdt en een
'eigen' vakantiehuis wil hiervoor te kiezen!
Mhofu huis in Marloth Park (blog op ‘Oog voor Afrika’)
Marloth Park, grenzend aan het Kruger NP is een zeer gewilde bestemming
voor mensen die het wild van dichtbij willen zien en willen genieten van het
Kruger National Park. Wij logeerden in Mhofu huis en stellen de eigenaren
ervan graag aan je voor.
‘Wij zijn Ivo en Wilma Lauteslager uit het mooie stadje Wijk bij Duurstede. Beiden
ruim boven de 60. Wij reizen graag: stedentrips in Europa, buiten Europa, zijn echte
culi’s, bezoeken graag een museum of een popconcert. Ivo is een gepassioneerde
golfer (wat dichtbij Marloth Park ook heel goed kan), Wilma wandelt graag en doet
aan yoga. Daarnaast zijn wij enthousiaste wildplukkers en werken graag in een
moestuin.’
Waarom besloten jullie tot de aanschaf van Mhofu huis?
‘Wij bezochten Zuid-Afrika voor het eerst met onze zoon Bob in 1997. We reden
vanuit Kaapstad naar Johannesburg via allerlei nationale parken naar de prachtige
Panorama-route. De trip in en om het wereldberoemde Kruger Nationaal Park heeft
ons niet meer losgelaten. De liefde voor de natuur, het land, de mensen en vooral de
wilde dieren deed ons nadenken om ooit onze droom te laten uitkomen; een
vakantiehuis bij het Kruger Park. In 2002 kwamen wij in contact met familie van
Niekerk. Zij wonen sinds 1950 in Zuid-Afrika. Wij huurden hun vakantiehuis in
Marloth Park voor twee weken. Een ongelofelijke ervaring; de wilde dieren lopen en
eten in je eigen tuin. Giraf, zebra, wrattenzwijn, koedoe, impala, gnoe, bavianen en
meer. Daarnaast ligt het Kruger Park in “de achtertuin” en woon je dichtbij
Mozambique en Swaziland! Die combinatie maakt het een unieke plek. We besloten
om een vakantiehuis te kopen in Marloth Park. In 2004 was het zover. Vakantiehuis
Mhofu werd gekocht in 2003 en de definitieve overdracht was in 2004.’
Wat betekent Mhofu?
‘In 2004 ontmoetten wij gameranger Daniël Mabasa bij Hippo Pools in de Kruger
Wildernis, zoals wij het nationale park liever noemen. Daniël toonde ons de
rotstekeningen. Een ervan was een eland en Wilma vroeg hoe hij die naam in zijn
moedertaal uitsprak. Hij sprak het uit als MHOFU en we hadden een naam voor ons
huis. Inmiddels zijn we vergeten welke taal en we kunnen het Daniël niet meer
vragen want hij is met pensioen.

De naam MHOFU drukt onze bewondering uit voor deze enorme en toch moeilijk te
spotten antilope. Wanneer we in MHOFU zijn stappen we uit de drukte van de WestEuropese “ratrace” en ervaren we hoe uniek het is om je zelf terug te trekken en
onderdeel te zijn van de natuur.’
Waarom is Marloth Park zo’n bijzondere plek om te verblijven?
‘Wildlife loopt rondom je eigen huis en in het wildreservaat in Marloth Park. Waar je
ook wandelt of rijdt zie je wilde dieren. Mens en dier leven respectvol met elkaar!
Wild heeft en krijgt voorrang op de enige geasfalteerde openbare weg en op alle
paden. Vakantiehuis Mhofu is maar 200 meter van de natuurlijke grens verwijderd,
de Krokodilrivier die stroomt tussen het Kruger Nationaal Park en Marloth Park.
Zittend op ons aan het dorp gedoneerde bankje aan de rivier kun je al het moois
bekijken wat achter het hek voorbijkomt. De (roof)vogels vliegen om je heen. Te
mooi om waar te zijn. Alle faciliteiten in het dorp zijn inmiddels aanwezig, dus feitelijk
is alles te koop. Er zijn ook restaurants en zelfs een eigen medisch kliniek.’
Waar zullen jullie gasten zeker van genieten?
‘Het echte bosgevoel, leven in de natuur en met de letterlijk wilde dieren. Je kunt er
niet omheen. Ons gezellige vakantiehuis biedt plaats aan max. 6 personen, met 2
slaapkamers met eigen toilet en badkamer en twee slaapplaatsen op de loft. Een
heerlijk balkon, een grote veranda met toegang tot het Pumbad en een fijne boma
waar je beschut lekker kunt braaien en genieten van de geluiden uit the bush en het
Kruger Park. Daarnaast is het een grote pre dat er een waterzuiveringsinstallatie is
waardoor je altijd schoon, gefilterd water kunt drinken. En GRATIS Wifi. Onze
caretaker zorgt voor onze gasten alsof het haar eigen huis is! Ook hebben wij een
professioneel team gamerangers die je ophaalt @ Mhofu om een fantastische
gamedrive/safari te maken in het Kruger Park. Een ervaring om nooit te vergeten!’
Vele liefhebbers van Zuid-Afrika volgen vakantiehuis Mhofu op Instagram, Facebook,
LinkedIn en wij brengen 2x per jaar een nieuwsbrief uit zodat je toch jezelf even
waant in de prachtige provincie Mpumalanga.
https://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl

