
De familie Cornet & Scharrighuisen verbleven in Mhofu van 10-1 t/m 13-1-‘13 
 
Beste Wilma en Ivo, 
 
We zijn gisteren weer thuis gekomen en hebben een fantastische vakantie 
gehad. Eerst een paar dagen bij familie in Johannesburg doorgebracht en 
daarna met hen naar jullie huis gereden.  
 
Het huis is prima bevallen. We hebben voorgaande jaren een huis 
gehuurd in het Krugerpark maar dat is niet te vergelijken met jullie 
huis. Alles wat we nodig hadden was er en het was superschoon. 
Toen we aankwamen was het bijna 40 graden, bloedheet dus.  
 
Fijn dus dat jullie airco hebben. De volgende ochtend stroomde het van de 
regen en was de hitte verdwenen. De dagen erna bleef het een beetje 
motregenen, dus we hebben geen gebruik gemaakt van de braai. Dat mocht 
de pret niet drukken, want in jullie keuken kun je prima koken. De 
veranda is heerlijk 's avonds. We zijn elke dag naar het Krugerpark gereden 
en hebben ontzettend veel (ook jonge) dieren gezien. Helaas in de tuin niet 
veel dieren gezien, behalve een impala, die eerst wat schuchter was, maar 
daarna wel naar ons toekwam.  
 
In de buurt van jullie huis liep op één van de wegen een giraf, een zebra en 
wat zwijntjes. Ook heel leuk. Het was eigenlijk wel begrijpelijk dat er weinig 
dieren in de tuin kwamen, want alles is groen en er is dus voldoende te eten. 
Toen we in Kaapstad waren hoorden we dat het heel erg had geregend in het 
Krugerpark. Zo erg, dat er mensen per helikopter geevacueerd zijn. We 
hebben dus geluk gehad! We hopen dat er bij jullie huis geen schade is 
aangericht. 
 
We hebben een fantastisch verblijf in jullie huis gehad. Mijn nicht en 
haar man waren ook erg enthousiast. 
Dank voor jullie goede zorgen en de informatie die wij van te voren 
hebben gekregen. Het was heerlijk en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Truus en Henk Cornet 
Wil en Henk Scharrighuisen 


