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Zelf waren we niet eerder in september in Marloth Park geweest. We boften behoorlijk want 
het geregend en zoveel dat de bodem het gras,  de bomen en struiken heeft laten groeien. 
Dus ondanks het nog winter was leek het al lente. Ook qua temperatuur was het zalig. Deze 
vakantie hadden we een aantal  zaken te regelen.  De aangekochte 4x4 moet op onze naam 
komen te staan.  Daarna zouden we naar de Drakensbergen gaan en weer een paar dagen 
later naar de Tiger Canyon om eindelijk tijgers te bewonderen in het wild. 

Toen we aankwamen bij Mhofu, was het best al groen meer dan bij andere plots vanwege 
onze irrigatie. Door deze aan te houden was het bij vertrek helemaal  groen en fris. Na een 
droge winter is de aarde kurkdroog. En de dieren genieten weer volop van al het groens.  
 
Wij hebben van Nederlanders in Zuid-Afrika een Land Cruiser Prado gekocht. Een oudje uit 
1997 maar in goede staat en compleet met daktent en inventaris om in de bush te kunnen 
kamperen.  Dat is waar we al jaren naar op zoek waren en gevonden via een reizigersforum.  
Vrienden van ons hebben  de Prado beoordeeld en bereden om vervolgens op hun ervaring af 
te kunnen gaan om te kopen.  Een ervaren 4x4 liefhebber heeft in Marloth Park door de 
slechte delen gereden en  zei:  “doen!”.Zo gezegd zo gedaan.  Onze taak om de Prado op 
onze naam te krijgen.  Dit is na 1 week eindelijk gelukt. In 1ste instantie leek het of het 
onmogelijk was maar de aanhouder en een lach overwon.  Elk ambtelijk loket heeft Ivo wel 
gezien en bezocht maar  uiteindelijk had hij het felbegeerde bewijs in handen. De Prado staat 
op onze naam en de volgende stap was om hem te laten keuren. Ook dat was in orde en 
daarna kon de verzekering echt in gaan. Wat een heerlijke auto is het gebleken.  De hoogte 
van de auto is perfect in the Bush.  Ja kan zoveel meer zien dan vanuit de (gehuurde) 
personen auto.  De reden van een 4x4 is omdat we vanaf 2013 omliggende landen willen 
bezoeken. Te starten met Botswana. Dat wordt onze trip in 2013. 

Het is altijd een aangename verrassing wat er in Mhofu is geklust door Norval en Jabulani 
(ons manusje van alles). Norval heeft de braaitafel bij de boma prachtig gerenoveerd. Zijn we 
erg blij mee.  Ons rieten dak heeft weer een update gehad, erg belangrijk. De apen maken 
veel kapot. Een bushhuis vraagt veel onderhoud vanwege alle wilde dieren.  We hebben weer 
iets meer privéruimte erbij. Super  fijn. De verhalen in ons gastenboek wordt eigenlijk altijd 
ingevuld door onze huurders. Zo leuk om te lezen dat men tevreden is over de service, het 
vakantiehuis Mhofu, onze caretakers, onze privé gameranger Kobus en Sandra . Het wildlife is 
natuurlijk de grootste plus en dat lees je terug.  Wij vinden het fijn om ons huis te delen met 
natuurliefhebbers! 

Wij zijn uiteraard veel in de Kruger wildtuin geweest. We hebben ook weer gekampeerd, nu 
met de Prado en de daktent ipv ons opzettentje. Een heerlijke ervaring, bij Maroela stond de 
hyena 2 meter van ons vandaar (achter een hek) te huilen. Super.  We hebben prachtige 
interactie gezien in Kruger van een jakhals,  tussen reigers en hun jonkies, vechtende 
neushoorns, jagende cheeta, verliefde steenbokkies en de grootste uil, de oehoe. Wat een 
bofkonten zijn wij toch. 

Onze trip naar de Drakensbergen en de Tiger Canyon wordt beschreven op de website. 
Hieronder een aantal foto’s. 
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