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Vertrek vanuit Belgie 



Laurika en haar dochter stonden ons al op te wachten, maar alles was snel geregeld, aangezien we alles al kende van vorig jaar. Laurika was nog niet 
weg, en onze eerste bezoeker was er al, bosbokkie. Daarna zijn we naar Bush center gereden om de belangrijkste zaken te kopen, en daar iets te eten. Bij 
onze terugkomst moest Wolf onmiddellijk stoppen van mij, omdat de giraf op bezoek was. Hij had deze zelfs niet gezien, want hij dacht dat het een boom 
was. Dit was voor ons een leuke thuiskomst. We hebben dan ook nog het bezoek gekregen van onze familie nagapies, familie pumba, 4 gnoes, de 
mangoosten, een koppeltje kleine hertjes en de parelhoenen. Als dat geen leuk welkom is, dan weten we het niet hoor. Nu hebben we een douche 
genomen, tandjes gepoetst en nog een theetje gedronken, en kruipen vlug in ons bedje, want wij zijn doodop. Zoals ze zeggen, moe, maar voldaan!! 
 

Dinsdag 27 mei 2014 

We waren gisteren gaan slapen om 19u30, en vanmorgen waren we wakker om 7u. Goed uitgeslapen hebben we eerst genoten op ons terras met een 
kopje thee en kwam bosbokkie al op bezoek, samen met de vlakvarkens. Toen hebben we besloten dat we eerst een wandeling gingen maken langs de 
crocodile river, en dat we daarna pas naar de winkel zouden gaan. Door de vele regens in de “zomermaanden” lag de grond er slechter bij dan vorig jaar, 
en was het wandelen niet zo evident. Daardoor besloot Wolf om voorop te lopen, en dat bleek een hele goede zet. Een beetje verder liep hij namelijk 
ergens in, en wilde het wegdoen, bleek dat het een spinnenweb was, met daarin een grote spin. Ik die schrik heb van spinnen vond dit akelig en verstopte 
me achter zijn rug. Hij vond dit grappig en cool en nam er foto’s van. Een beetje verder hebben we dan ook de buffel gespot, mooie rupsen en prachtige 
vogelsoorten. Op dat moment was de zon nog niet echt aanwezig, maar het bleek al snel warm te worden. Toen we op de terugweg waren hebben we ook 
de zebra’s gezien en de impala’s. Toen we thuis kwamen hebben we iets frisser aangedaan, en konden we vertrekken naar Komatipoort. Daar hebben we 
dan onze bundel voor internet gekocht, naar de spar alle boodschappen gedaan, en ook nog langs de apotheek geweest om een spray te halen voor de 
muggen, en iets voor de verkoudheid. Die medicijnen zijn hier alleszins heel goed, want ’s avonds had ik al bijna geen last meer. We hebben dan bij 
terugkomst even contact gehad met het thuisfront om hen te kunnen zeggen dat we veilig waren aangekomen en dat alles in orde was. 
Thuis kregen we dan het bezoek van Sandra, een van de gamedrivers, om al af te spreken voor vrijdag. Dan komt zij ons halen om 5u30 voor een 
gamedrive te maken in Kruger park. Tijdens haar bezoek kwamen de vlakvarkens en de kudu in onze tuin. We vertelden haar wat we al allemaal hadden 
gezien, en hieruit bleek al snel dat het een beetje de tijd was van de spinnen, en dat hebben we snel gemerkt. In onze tuin waren er verschillende te zien 
maar dan de mannelijke. Die zijn een stuk kleiner dan de eerste die we tegenkwamen. Maar ja, als je bang bent van spinnen staan je ogen goed open, en 
zijn zelfs kleine spinnen te zien. Wolf heeft dan de braai aangestoken, zodat we ’s avonds lekker konden eten. Tijdens het braaien ging ik eens een kijkje 
nemen, en zag weer een spin. Nu moest ik er toch een foto van kunnen maken ondanks mijn angst. Even een goede lens nemen, afstand nemen, en wat 
bleek, die springt gewoon!!! Mijn hart ging tekeer, en ben dan maar terug op de bank op het terras gaan zitten. Daar had Wolf natuurlijk plezier in. 
Ondertussen was het al donker geworden, en kwamen ook de nagapies tevoorschijn. Dan hebben we de tafel klaargezet en konden we eten. Boontjes met 
tomaatjes, zoete aardappels en een lekkere steak. Dat smaakte alleszins naar meer. 
Dan was de nacht al gevallen, en het is hier muisstil. Je hoort enkel de geluiden van de dieren. Dan hoor je dat er een dier op komst is, en bleek het om 2 
wilde katten te gaan. Op de achtergrond hoor je de geluiden die van het Krugerpark afkomstig zijn, en is het echt raden naar welke dieren je hoort. 



Om 21u20 besloten we om naar binnen te gaan, aangezien het dan toch al goed afgekoeld is, en konden we nog een douche nemen. Daarna nog een 
theetje en een sigaretje, en dan ons bedje in, en hopen dat we morgen ook weer veel kunnen spotten.  
 

Woensdag 28 mei 2014 

Vanmorgen was Wolf al wakker om half zeven, en ik ben een uurtje later opgestaan. Het was al 18° en geen wolkje te bespeuren aan de lucht. Het 
beloofde dus een warme dag te worden. We hebben ons theetje gedronken en dan een wandeling gemaakt langs de andere kant van gisteren. Eerst 
konden we geen dieren spotten, maar dan kregen we een olifant te zien. Wat verderop 7 olifanten, en ook nog nijlpaarden. Ook verschillende vogelsoorten 
en wat hagedissen ontbreken niet op onze weg. Op de terugweg gingen we even uitrusten op een bank in de schaduw, want het was al behoorlijk warm 
geworden. We zaten nog maar net neer, en kwam er een giraf dezelfde weg afgewandeld. Niet te geloven dat we deze tervoren niet hadden gezien of 
gehoord, en dat deze ineens vlak bij ons was. Hij stopte en bekeek ons, en hij draaide zich gewoon om en ging door de bomen weg. We hebben dit wel 
kunnen filmen, en was een prachtige ervaring. 
Terug thuis gekomen begonnen we al aan de voorbereidingen voor het avondeten, en plots hadden we geen elektriciteit meer. Even naar Laurika gebeld, 
maar zij was in Nelspruit, en vertelde ons dat het vorige week ook al was gebeurt. Dan maar even bellen naar Field Security, en zij zeiden dat er 
inderdaad in onze regio een probleem was. Wachten dus, en hopen dat het niet te lang duurde. 
Dan heeft Wolf even de tuinslang genomen, en het terras afgespoeld en ook de waterpoel bijgevuld. Het was intussen al 36° op ons terras. Heerlijk 
gewoon die warmte. Er was wel behoorlijk wat wind, en hierdoor lag ons terras terug vol blaadjes. Uit het niets staat er terug een giraf op ons pad, die we 
weer niet hadden zien of horen afkomen. 
Ons bosbokkie komt meerdere malen per dag langs, en ook de vlakvarkens zijn steeds van de partij. Deze zijn wel steeds heel gulzig. Dan zijn we terug 
naar bush center gegaan, om te proberen contact te maken met het thuisfront. Thuisgekomen heeft Wolf de braai aangestoken om het avondeten te 
maken. De nagapies waren al snel van de partij, en het blijven toch echt lieve schattige diertjes. Plots springt er iets op onze tafel met vleugels en nogal 
groot. Het bleek een bidsprinkhaan te zijn die niet al te best meer kon vliegen. We wilden foto’s nemen, en vlak voor onze neus sprong er een nagapie op. 
De bidsprinkhaan viel op de grond, en er zat niet veel beweging meer in, en het nagapietje sprong terug tussen de bomen. Wolf pakte de bidsprinkhaan 
op en zette deze op de tafel. Beetje bij beetje kwam er terug meer leven in, en zat hij op de muur zijn pootjes te wassen. Dan ook nog een gekko gezien 
en er een foto van genomen. 
Dan hebben we genoten van ons eten, en daarna waren de nagapies niet meer zo angstig, en kwamen ze de banaantjes van onze tafel afhalen. Leuk om 
te zien dat deze eerst op de grond sprong tot aan de voeten van Wolf, dan naast mij op de bank kwam, om zo op de tafel het stukje banaan te pakken. Nu 
nog een theetje en een douche en dan zal het weer bijna tijd zijn om ons bedje op te zoeken. 
We hebben lang gewacht op onze vakantie, maar eens deze er is zijn de dagen gewoon te kort!!! 
 

Donderdag 29 mei 2014 



Vanmorgen zijn we opgestaan, en was het al redelijk warm, namelijk 18°. Het beloofde weer een mooie dag te worden. Ver konden we vandaag niet gaan, 
want we moesten tijdig online komen voor de communie van onze Kenji. Een wandeling langs het Krugerpark was dan de beste oplossing. 
We vertrokken, en zagen eerst niet zo veel. We hoorden wel de nijlpaarden, maar zagen deze nog niet. Precies of ze lachten ons gewoon uit omdat we ze 
niet zagen. Een beetje verder hebben we er dan verschillende gezien en namen er foto’s van. Ook weer mooie vogels kunnen spotten die toch moeilijk 
vast te leggen zijn op foto. Plots zag Wolf voor ons een giraf aankomen. Gelukkig stond er een bank waar we konden plaatsnemen, zodat hij ons kon 
passeren. Hij kwam tot vlak voor onze neus, bekeek ons, en draaide dan zijn rug naar ons en keek het Krugerpark in. Daarna draaide hij terug in de 
richting vanwaar hij vandaan kwam. Echt raar dat hij niet volledig zijn weg verder zette. 
Voor Wolf werd het te warm, en daardoor zijn we teruggekeerd naar huis. Onderweg kwamen we nog 2 oudere mensen tegen die zeiden dat we moesten 
oppassen voor de leeuw die verderop zat. Die zijn we dus jammer genoeg niet tegenkomen. 
Toen we thuiskwamen heeft Wolf zich even in de zetel gelegd, en heb ik een handwasje gedaan. Daarna konden we ons klaarmaken om naar boven te 
gaan zodat we onze Kenji zijn cadeau konden laten opendoen, en hem proficiat konden wensen. Iedereen kwam even voor de cam om goedendag zeggen. 
Toen we hiermee klaar waren hebben we daar gegeten. Een hele goede maaltijd met alles erop en eraan en ook nog ons drinken, en de rekening was 
minder dan 20 euro. 
Daarna naar huis, want de nacht gaat vallen. Lekker nagenieten op ons terras, en daar waren de nagapies al. Gisteren waren ze niet meer zo angstig, en 
vandaag kwamen ze gewoon op onze schouder, hand of been zitten. Wat een leuke ervaring die niet te beschrijven valt. 
Daarna zijn we vroeg naar ons bedje gegaan, want morgen is het vroeg dag. Kobus komt ons namelijk om 5u15 halen om een gamedrive naar het 
Krugerpark te maken. 
 

Vrijdag 30 mei 2014 

Vanmorgen is Kobus ons komen ophalen voor onze gamedrive. Met 10° was het enorm koud in de open wagen om de drive te starten. We kregen wel een 
dekentje, zodat we ons konden verwarmen. We haalden nog een ander koppeltje op, en dan konden we vertrekken. Aangekomen aan het krugerpark 
konden we nog even naar het toilet, en dan bleek dat we nog iemand moesten meenemen, aangezien er iemand een panne had met de auto. Toen begon 
onze trip in het Krugerpark. 
De dag begon al leuk met 2 olifanten, en verderop de impala’s. We kregen van Kobus ook goede uitleg over de dieren. Ook het vlakvarken en de giraffen 
zijn we snel tegengekomen. Om 7u40 hebben we dan van Kobus ons ontbijt gekregen, en al zeg ik het zelf, we zouden het niet beter kunnen doen. Alles 
wat nodig was had hij wel bij. 
Na het ontbijt hervatten we onze tocht en begon het toch al wat warmer aan te voelen. We zien zebra’s, buffels en gnoe’s, en een paar gieren die een 
kadaver aan het eten zijn. Ook mooie vogels en zelfs een grote uil kunnen we spotten. Een beetje verder hebben we dan het geluk een witte neushoorn 
van heel dichtbij te zien. Hier hebben we dan geleerd dat de zebra geen familie is van het paard, maar eigenlijk van de neushoorn. 
Nog wat verder zien we een afrikaanse visarend. Mooie vogel is dit. Daarna zien we grote ooievaars en nijlpaarden, dit op een mooi uitzicht waar we zelfs 
even uit de wagen mochten om onze benen te strekken. Wanneer we dan verder rijden hebben we zicht op de krokodillenrivier, en ja hoor, we zien al 2 



krokodillen in de verte. Ook verschillende nijlpaarden die lekker op de kant van de rivier liggen te genieten. Dan rijden we over de brug van de rivier en 
zien we juist nog een otter onder water gaan. 
Wat verderop kunnen we dan even uitstappen bij Lower Sabie om een sigaretje te roken of naar de toilet te kunnen gaan. Hier komen we later terug om 
te eten. Iets verder dan komen we aan een poel die vol ligt met kleine en grote krokodillen. Ook andere dieren zoals de impala’s, zebra’s en vlakvarkens 
zien we hier langskomen om te drinken. Daarna zien we de bavianen, nog een olifant en kan ik een foto nemen van een havik. 
Verder nog eens olifanten langs de weg en bavianen op de rotsen, prachtig om te zien. Terug naar Lower Sabie om te eten. Daar is alles vernieuwd 
tegenover verleden jaar, en het is er echt mooi geworden. Ook het eten is veel beter en smaakte naar meer. Mooi zicht op de rivier waar we dan foto’s 
hebben genomen. Ook Wolf ging hier op de foto met zijn t-shirt van de gouden carolus. Kobus zelf wilde ook wel eens van dit bier drinken, aangezien hij 
dit graag drinkt na een lange dag in het Krugerpark. 
We zetten onze trip verder, maar dan is het echt heel warm geworden, en zien we niet zoveel dieren. We zien nog wel een kudde zebra’s en gnoe’s, 
olifanten, kudu’s, maar jammer genoeg geen leeuw, luipaard of cheeta. Aan het einde van onze dag kunnen we bij de uitgang nog genieten van een 
zonsondergang, en dan vertrekken we terug naar huis. Wij worden als laatste afgezet, en Kobus stopt nog even aan de shop om iets te halen. Bleek het 
om een biertje te gaan dat hij steeds drinkt, namelijk Hansa. Hij had dit bij voor ons om te laten proeven. Wolf heeft dit dan opgedronken, want ik zelf 
drink geen bier. Hij vond het alleszins ook lekker, en zal dit morgen kopen in de spar. 
Het was alleszins een fantastische dag, die we volgende week zullen overdoen met Sandra. Hopelijk hebben we dan het geluk om de leeuw en het luipaard 
te kunnen spotten.  
 

 
Zaterdag 31 mei 2014 

Vandaag een rustige dag ingepland aangezien we ook boodschappen moesten doen. Na onze thee en koffie zijn we met de auto doorgereden naar een 
uitkijkpost in Marloth Park. Daar waren vanmorgen 4 leeuwen gespot, maar jammer genoeg hebben we deze niet meer kunnen terugvinden. Wel 
nijlpaarden, buffels en krokodil gespot. Wanneer we dan terug naar huis reden hebben we nog een hele kudde buffels bij elkaar gezien, en ook impala’s 
die maar zenuwachtig rondliepen. 
Daarna zijn we naar Komatipoort gereden om onze boodschappen te halen. Onderweg zien we dan de mensen die op straat alles verkopen, en blijkt er 
ook een straatdans plaats te vinden. Een beetje verder zien we dan twee, vermoedelijk verkopers met elkaar op vuist gaan. Hoe lang dit alles geduurd 
heeft weten we niet, want we zijn verder gereden omdat het een enorme drukte was. Na de boodschappen terug naar huis, waar we verschillende kudu’s 
zijn tegenkomen. 
Tegen 16u zouden nog eens naar de uitkijkpost gaan omdat het dan al veel koeler is, en ook de kans groter is dat we een leeuw zouden kunnen spotten. 
We wilden kort langs de draad rijden zodat we een mooi uitzicht hadden op de rivier, maar de wegen liggen er zo slecht bij dat we moesten terugkeren om 
de andere weg te nemen. Weer buffels, nijlpaarden, impala’s, en verschillende soorten vogels, maar geen leeuw. Daar hebben we wel gekeken of we 



online konden komen, en ja hoor, hier was er verbinding, waardoor we even met de dochter en ons Kelsey konden praten. Kelsey vertelde ons dat ze naar 
planckendael was geweest en dat ze daar ook in Afrika was geweest. Ze vond het echt leuk. 
Daarna zijn we terug naar huis gereden om het avondeten klaar te maken. Lekker eten, en zoals elke avond maakt Wolf alles klaar op de braai. Lekker 
gezellig aan het vuur. De nagapies, bosbokkie en de vlakvarkens waren ook van de partij. 
Nu gaan we nog wat routes uitstippelen, zodat we volgende week met de wagen ergens naartoe kunnen rijden, want de culturen zijn hier tenslotte ook 
heel mooi. Morgen word het waarschijnlijk een rustdag, en kunnen we onze was en onze plas doen. 
 

Zondag 1 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan en het was rustig maar al warm. Vlakvarkens komen langs en Wolf gaat zijn was doen, dus we houden een rustdag. De patatjes al 
schillen en de groenten al klaarzetten zodat we ’s avonds meer tijd hebben om naar de uitkijk te gaan. Ook de giraf komt langs en kan ik weer foto’s van 
nemen. ’s Middags rijden we met de wagen naar de uitkijkposten, maar echt veel dieren zien we niet. Een beetje verder zien we wel verschillende 
olifanten, grote vogels en aan de laatste uitkijk een krokodil en waterbokkies. 
Van daaruit rijden we verder naar bushcenter. We gaan er iets drinken en een snackje eten. Dat snackje was voor mij een grote maaltijd in plaats van een 
snack. Ik vroeg calamares en er lagen er wel 30 op mijn bord. Na de maaltijd komen er mensen toe, en zij kwamen van Brussel. Ze woonden wel al 8 jaar 
in Zuid Afrika en de man wist veel te vertellen. 
We zijn een beetje later terug naar de uitkijkpost gegaan en zagen enkel krokodillen en vogels. In de verte  buffels en achter ons kwamen er zebra’s aan. 
Nadien zijn we terug naar huis gegaan, aangezien de zon al onder was, en het dus tijd was om aan het eten te beginnen. De nagapies en de vlakvarkens 
zijn weer van de partij. 
Morgen gaan we nog zien wat we doen, aangezien Laurika zal langskomen met propere lakens, en we weten nog niet hoe laat ze zal komen. Dinsdag 
zouden we dan normaal naar het Kruger Park rijden. 
 

 
Maandag 2 juni 2014 

Vanmorgen waren we al vroeg wakker en dronken onze koffie en thee. Dan de wagen in en vertek naar de rivier aan krugerpark. Eerste punt heel veel 
mooie vogels gespot en verder nijlpaarden. Onderweg nog kudu tegenkomen, en ook de blauwapies. Terug naar huis, want Laurika zou langskomen voor 
proper linnen, en moesten we dus op tijd zijn. Als laurika geweest was zijn we naar ons punt gegaan waar ook de bank van mhofu staat, en daar waar 
verschillende nijlpaarden te zien. Ook een mestkever kwamen we tegen op ons pad. Dit is echt wel fantastisch om te zien hoe deze kever zijn mestbal 
voortduwt. 



Wanneer we thuiskwamen waren ook de vlakvarkens en bosbokkie van de partij. Een van de vlakvarkens stond hevig, en wilde een vrouwtje versieren, 
maar zij had er geen zin in. Daarna zijn we naar de hardwarestore gegaan, en naar de drankstore. Nog even iets gaan drinken, en dan naar huis om te 
eten. De dagen gaan hier wel vlug voorbij. 
We zijn ook nog eens langs de uitkijk gepasseerd, en wilden online komen met het thuisfront zoals afgesproken, maar zij gaven niet thuis. We zijn dan 
maar afgezakt naar ons huisje waar we nog plezier hebben gemaakt met de vlakvarkens, die soms toch koddig uit de hoek komen. De braai even 
aangestoken, zodat de insecten wegblijven, en dan was nagapie daar. Morgen is onze dag al gevuld met een dagje zelf naar het krugerpark te gaan, en 
hopelijk kunnen we heel veel dieren spotten, waaronder de leeuw en het luipaard. 
 

Dinsdag 3 juni 2014 

Vanmorgen vroeg opgestaan om naar Kruger Park te gaan. Het beloofde al snel warm te worden, want de zon was al goed van de partij. Onze frigobox 
gevuld, en frisdrank meegenomen, zodat we zeker veel konden drinken in de hitte. 
Al snel zagen we impala’s, kudu’s, vogels en zebra’s. Een beetje verder een al redelijk opgedroogde rivier, waar nog een beetje water in stond, en daar 
zaten schildpadden, en net naast de auto een varaan. Het was nog geen volwassen exemplaar, maar ze zijn toch mooi om te bewonderen. Verder 
doorgereden en een giraf en olifant gezien. ’s Middags toegekomen bij Lower Sabie, waar we met zicht op de krokodillenrivier een hapje gingen eten. Daar 
zien we dan mooie vogels, nijlpaarden en krokodillen. In de verte zien we een hoop giraffen door de bomen heen, maar zij kwamen niet dichter. Ook de 
buffels lagen rustig aan de waterkant. 
Na het eten, wat weer heel lekker was, rijden we een stukje verder naar een poel waar we weer enorm veel krokodillen van dichtbij konden bekijken. Op 3 
meter van ons bekijken ze ons aan, en we zien dat er impala’s zijn die willen drinken, maar toch niet echt naar de waterkant durven te gaan. Ook 
nijlpaarden en grote ooievaars zitten aan het water, en een beetje verder een grotere varaan. 
Dan zijn we langs de andere kant van de hoofdweg gereden, in de hoop op de katachtigen tegen te komen, aangezien deze vanmorgen op die plaats 
gespot zijn. Het enige dat we tegenkomen zijn veel impala’s, zebra’s, giraffen, buffels en een mooie olifant, waar ik een mooie foto van kon nemen met 
zijn oren mooi open, hij leek even op dumbo. Aan het einde van de rit hebben we wel redelijk wat dieren gezien, en ook weer hele mooie vogels, maar 
geen leeuw, luipaard of cheeta. Toch wel jammer, maar vrijdag hebben we nog een kans, aangezien we dan met Sandra een gamedrive doen. Hopen dat 
we dan veel geluk hebben zodat we na de vakantie kunnen zeggen dat we de big five gezien hebben. 
Daarna zijn we terug naar Marloth Park gereden, en hebben we even online geweest met het thuisfront. Daar hebben we dan ook nog eten besteld dat we 
gingen meenemen naar huis. Toen we thuiskwamen was het al donker en kwamen de nagapies tevoorschijn. Ze maakten enorm veel lawaai, en keken 
steeds naar een plaats. Waarschijnlijk een gevaar voor hen, maar wij konden niets zien. Ook nog een mooie kikker gezien die even op mijn arm heeft 
gezeten, en daarna op de raam sprong. Daar heeft hij nog een hele avond gehangen. Dan hebben we een douche genomen en daarna nog een sigaretje 
roken voor het slapengaan. Dan zat er nog een grote groene krekelsoort, waarvan we de naam niet konden vinden het boek. 
Na een fantastische dag zijn we dan naar ons bedje gegaan, en morgen gaan we naar winkel, en verder zullen we zien wat de dag ons zal brengen. Ze 
geven morgen heel warm weer, dus een wandeling langs de rivier zal er zeker inzitten. 



 

Woensdag 4 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan, en Wolf zei dat er een buizerd aan het rondvliegen was, en dat deze al een nagapietjes had opgegeten op de tak van de boom. Hij 
had er natuurlijk geen foto van genomen, want deze lag binnen, en hij wilde er niets van missen. Na onze thee zijn we doorgereden naar Komatipoort om 
te winkelen. We waren nog maar net om de hoek toen Wolf al uitweek met de wagen. Hij had iets gezien op de weg, en dus stapten we even uit. Het was 
een klein schildpadje dat de weg overstak. We namen er foto’s van en zetten het dan aan de kant, zodat we verder konden. In de spar ging alles snel 
voorruit, en konden we terug naar huis. Daar ging Wolf zich wat bezighouden met kleine klusjes, en ik ging al naar de uitkijk. Daar zag ik aan de overkant 
giraffen, nijlpaarden die aan het genieten waren van het frisse water, en natuurlijk ook nog impala’s. Daarna is Wolf ook toegekomen, maar aangezien het 
zo warm was, gingen we naar huis om het zwembadje te vullen, zodat we konden genieten van een afkoeling. Het was ondertussen al 36° en nog maar 
middag. 
Daarna zijn we doorgereden naar het Henk van Rooyen park, en hebben daar genoten van het prachtige uitzicht vanaf het terras. De bediening was daar 
top, en we besloten om daar iets te eten. Wolf nam een pasta en ik nam een visbrochette. Wel, die presentatie was mooi, en het bord zoals gewoonlijk 
goed gevuld. Maar ons bord was wel leeg, want het was enorm lekker. We hebben op dat terras kunnen genieten van een krokodil, impala’s, kudu’s, een 
nijlpaard dat de hele tijd op een zandbank lag te genieten en ook nog van een bende bavianen die enorm veel ruzie maakten. Toen we vertrokken waren 
er nog andere mensen toegekomen, maar deze hadden totaal geen respect voor de cultuur van hier, en wilden hun eisen stellen over hetgeen ze wilden 
bestellen van eten en de prijs ervan. Terwijl we zelf al hadden kunnen vaststellen dat de prijzen hier enorm laag liggen als je iets gaat eten. 
Wanneer we thuiskwamen was de zon al bijna onder en hebben we op ons terras nog nagenoten van de dag, en ja hoor, daar waren de vlakvarkens en 
ons bosbokkie al. Nu nog genieten van de nagapies op het terras en onze thee, en na een lekkere douche weer op tijd gaan slapen, zodat we vroeg 
genoeg wakker zijn om niet te veel te moeten missen. Morgen word wel wasdag, aangezien we vrijdag onze gamedrive met Sandra gaan doen. 
 

Donderdag 5 juni 2014 

Vanmorgen was ik als eerste wakker om 6u45 en maakte een thee. Het was al 15°, en ondanks de voorspelling minder had voorspeld, beloofde het een 
warme dag te worden, ook al waren er meer wolken. Wolf is een half uurtje later opgestaan, en na onze thee hebben we onze was gedaan. Daarna wilde 
ik gaan wandelen, maar Wolf had er eigenlijk geen zin in. Toch zijn we naar ons uitkijkpunt gegaan, en gelukkig maar, want we hadden eindelijk de 
leeuwen in ons vizier. Prachtig hoe deze dieren rondlopen. Ook een enorme kudde buffels stonden aan de waterkant. Van daaruit zijn we doorgereden 
naar bush center om nog een paar dinge te kopen, en ook iets te gaan drinken, want het was al heel warm. 
Toen we terug thuis kwamen, kregen we bezoek van een moeder vlakvarken met kind, maar deze waren echt heel lief. Ze bleven zeker 2u bij ons, en 
ondertussen waren ook de blauw-apies  langsgekomen. Die bende had vele kleintjes bij, en ze slingerden rond in de bomen vlak voor ons. We moesten ze 



wel in het oog houden, want die komen echt van overal. Toen ze op het terras wilden komen, joegen we hen eraf, zodat ze in de tuin bleven. Nadien was 
het zelfs zo dat het kleine vlakvarken de apen ook wegjoeg als deze op het terras wilden komen. Grappig zicht. 
Rond 15u20 zijn we dan terug naar de uitkijk gereden omdat we van daaruit online zouden komen met het thuisfront. Onderweg stopten we, want er 
waren weer leeuwen te zien en buffels. Wat verder zijn we dan gestopt voor een kudde olifanten die naar de rivierkant kwamen. Ook zagen we de zebra’s 
de weg oversteken, en toen we bijna aan de laatste uitkijk kwamen, komen we nog voorbij een kleine poel in Marloth Park zelf. Daar staat een bordje bij 
met “Opgepast, krokodil”, en ja hoor, ook daar lag inderdaad een krokodil in ons eigen park. Wat een belevenis hebben we vandaag wel niet gehad. Door 
dit alles waren we nu zelf later online, maar hebben toch het thuisfront kunnen zien. We vertelden dan onmiddellijk dat we de leeuwen hadden gezien, en 
dat we nu nog zitten te popelen om het luipaard te kunnen zien. 
Bij zonsondergang zijn we dan naar ons huisje gereden om het eten klaar te maken, en na een hele leuke dag zal het vroeg bedje worden, aangezien we 
morgen al om 5u30 worden opgehaald voor onze gamedrive naar het Krugerpark. Hopelijk hebben we hier veel geluk en zien we ook het luipaard, zodat 
we deze keer wel kunnen zeggen dat we de big five gezien hebben. 
 

Vrijdag 6 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan om 4u30, en om 5u15 was Sandra al bij ons om aan onze gamedrive naar het Krugerpark te beginnen. We waren deze keer 
helemaal alleen, en ze vertelde ons dat er vandaag een koudfront zou zijn met veel wind, waardoor het maar een 22° zou worden. Tijdens de dag hebben 
we dus de hele dag onze trui en jas nodig gehad. En het was dus echt koud voor ons aangezien het de vorige dag 38° was. Eerst gingen we op zoek naar 
de cheeta, maar we zagen vooral gnoe’s, giraffen, zebra’s en impala’s. Ook de gieren zaten rustig in de bomen. Daarna zochten we naar de leeuw en het 
luipaard, en kwamen apen en kudu’s tegen. Dan zijn we gaan ontbijten in Lower Sabie, en Sandra had weer heerlijk eten bij. De mooie blauwe 
spreeuwachtigen zaten aan onze voeten te bedelen voor voedsel. Na het ontbijt zetten we onze trip verder en kwamen al vlug veel olifanten tegen die de 
straat overstaken. Geweldig om te zien hoe deze reuzen in een kudde verder gaan. Daarna hadden we het geluk om een mooie jonge leeuwin te zien, en 
deze stond op maar 2 meter van ons als we de foto konden nemen. Prachtig beest, en je zou deze zo willen aaien. Achter ons stonden ineens veel wagens 
met de vraag wat we eigenlijk gezien hadden, en dan gingen ze ook op zoek, maar ze was al verdwenen. Wat verderop was het file, er waren meer dan 
150 buffels die van de waterkant de baan gingen oversteken. Daar hebben we dan wel even gestaan, aangezien dieren altijd voorrang hebben. Aan de 
overkant van de rivier zat een prachtige jonge mannetjesleeuw, met een mooie kleur van manen. Deze zat wel heel ver weg, maar heb toch foto’s kunnen 
nemen. 
Toen we onze weg verder konden zetten hebben we dan nog impala’s gezien, nog een kudde olifanten, nijlpaarden en krokodillen. We waren nu echt op 
zoek naar het luipaard, en zochten op vele plaatsen, maar geen luipaard te bespeuren. Op de terugweg naar Lower Sabie, hadden we nogmaals het geluk 
om een andere leeuwin onder een boom te zien liggen. Zij had een groep impala’s in het vizier, en zat waarschijnlijk het goede moment af te wachten. 
Rond de middag kwamen we dan terug bij Lower Sabie voor het middageten. Daar konden we dan ook uit de wind in de zon zitten, en was het zeer warm. 
Het eten was weer heel lekker, en na ongeveer een uur vertrokken we weer op zoek naar het luipaard. 



We waren nog niet lang onderweg, en we zagen een mooie groep waterbokkies aan de kant van de weg. Het mannetje van de groep had mooie lange 
horens. Daar zijn we dan even blijven staan, net als andere wagens, en daarna konden we verder. Vlakvarkens steken de weg nog over, we zien ook nog 
nijlpaarden, en dan zag ik een mooie visarend in de boom, die we nu van dichtbij konden fotograferen. Prachtige vogel met mooie kleuren. 
Jammer genoeg kreeg ik dan krampen in mijn buik, en is Sandra zo snel mogelijk naar de crocodile bridge gereden, maar dat duurt hier wel een half uur 
natuurlijk. Hierdoor hebben we dan onze gamedrive vroegtijdig moeten stoppen, en hebben we nog steeds geen luipaard kunnen zien. Sandra was wel 
ongerust, omdat ze gezien had dat ik veel pijn had, en tranen in de ogen had van de krampen die ik moest trotseren. Gelukkig was na ongeveer 1u alles 
terug in orde en kreeg ik terug wat kleur, en had Wolf al uitgelegd wat het probleem was. Dan zijn we terug naar Marloth park gereden, en was het wel al 
16u als we thuis kwamen. Daar zagen we dan nog zebra’s, kudu’s, impala’s, en natuurlijk de pumba’s. 
’s Avonds kwamen dan ook nog de nagapies tot bij ons, ons boskokkie, en de brave vlakvarkens. Na enige tijd hebben we dan toch besloten om naar 
binnen te gaan, aangezien het voor ons echt wat te koud was vandaag, en we tenslotte ook al lang wakker waren. Op tijd in ons bedje, en morgen 
genieten van een nieuwe dag van onze laatste week. De tijd gaat hier echt wel veel te snel voorbij, en ik heb tegen Wolf al gezegd dat ik Zuid Afrika niet 
verlaat tot ik het luipaard heb gezien.  
 

Zaterdag 7 juni 

Toen we vanmorgen opstonden was het enorm koud, namelijk 4 graden. Normaal, want het is hier winter, waardoor het ’s nachts zelfs kan vriezen. 
Overdag is het door het koudfront van gsiteren ook niet warmer geworden dan 23°, en we hebben dus een hele dag onze warme kleren kunnen 
verdragen. Voor de rest hebben we een rustige dag gehad met wat opruimen in huis, even langs de shop, en daarna naar huis. Onderweg zagen we veel 
mensen langs de draad van Marloth Park, en dat betekent natuurlijk dat er iets te zien is. Wolf had last aan zijn voet, en als we dan thuiskwamen ben ik 
alleen gaan wandelen. 
Dat was zeker een succes, want er zaten olifanten langs onze kant, zeker een stuk of 30. Ook 8 gieren in 1 boom, en op de rotsen vlak aan onze uitkijk 
zaten 4 leeuwen. Zeker geen spijt van dat ik deze wandeling alleen heb gemaakt. Toen ik terug thuis was heb ik direct de filmpjes en foto’s laten zien aan 
Wolf, en hij vond het leuk. Dan zijn we terug naar huis gereden, en onderweg zagen we de zebra’s. Ik vroeg hen of ze naar Mhofu wilden komen, zodat we 
hen ook eens op bezoek zouden krijgen. We waren nog maar 10 minuten thuis, en wie stond daar, de zebra’s. Wel grappig dat deze hier waren nadat ik 
gezegd had dat ze moesten komen. Mooie foto’s genomen, en ook beelden, zodat we nadien hier ook nog van kunnen genieten. 
Nu nog het eten klaarmaken, en lekker binnen zitten, vermits het een beetje te koud aanvoelt voor ons. Volgens ons gaan wij problemen hebben als we 
terug in Belgie zijn, aangezien we de hoge temperaturen al goed gewoon zijn. Hopelijk is het morgen terug warm weer, zodat we terug kunnen genieten in 
onze zomer outfit. 
 

Zondag 8 juni 2014 



Vanmorgen opgestaan en we kregen al direct bezoek van de vlakvarkens en de kippen. Die komen bijna dagelijks langs op zoek naar eten. Het voelde al 
warmer aan de twee vorige dagen, en we wisten dat het vandaag dus terug beter weer zou worden. Rond 10u zouden we vertrekken naar Komatipoort, 
aangezien we nog een paar zaken nodig hadden van de winkel. Voor we wilden vertrekken kwamen ook nog de mangoesten langs. Die beestjes zijn echt 
grappig om bezig te zien. We maakten er foto’s van, en ook nog een paar filmpjes om te laten zien hoe deze bende tekeer gaat voor eten. 
Daarna vertrokken we naar de winkel, waar het redelijk druk was ondanks het zondag was. Toen we terug thuis kwamen waren opnieuw de vlakvarkens in 
de tuin. Ook mooie vogels kunnen we hier dagelijks bewonderen. Wolf ging dat het terras even afschuren, en had niet echt zin om te gaan wandelen, en 
daarom ben ik zelf naar de uitkijk geweest om te zien welke dieren er waren. Er zaten olifanten, die de rivier overstaken, buffels, nijlpaarden en impala’s. 
Een leeuw kon ik deze keer niet vinden, maar dat zou waarschijnlijk iets te vroeg zijn. In de namiddag hebben we dan genoten van het zonnetje in de 
tuin, en zag ik een mooie groene kever vliegen. Ik ging kijken, en het was inderdaad een mooie grote kever met een mooie groen kleur. Blijkt het hier om 
een stinkkever te gaan, die een verschrikkelijke geur afgeeft als er gevaar dreigt. In het boek dat hier ligt over de dieren van Zuid Afrika hebben we dan 
ook nog kunnen lezen dat er verschillende soorten van zijn, en dat sommigen zelfs gegeten worden door de mens. 
We hadden besloten om vandaag geen eten te maken, maar dat we zouden gaan eten bij Henk van Rooyen. Toen we daar aankwamen, waren de mensen 
heel blij dat we nog eens langskwamen, en wij vertelden hen dat dat normaal was, omdat het eten en de service er heel goed waren. Wolf nam een steak 
met champignons saus, en ik een visbrochette. Heerlijk was het weer om hier te eten, en ook de presentatie van de borden is fantastisch. Toen we wilden 
vertrekken bedankten de mensen ons nogmaals dat we nog eens waren langs geweest, en vroegen of alles naar wens was. Wij bedankten hen en zeiden 
dat alles heel goed was. 
Toen we terug thuiskwamen begon de avond al te vallen, en kwamen de nagapies langs. Ook de vlakvarkens kwamen nog eens zien of er iets te rapen 
viel. De foto’s afladen, nog een theetje drinken, en toen viel de elektriciteit uit. Gelukkig kunnen we ons hier dan behelpen met de kaarsen en de 
zaklampen die klaar liggen. Dan zagen we ook de fruitbat vliegen, maar ze kwam niet zo dicht als verleden jaar, en doordat er geen licht was, konden we 
ook geen foto’s nemen. Dan zijn we maar in ons bed gekropen, en morgen word ook nog een rustige dag, aangezien Laurika zal langskomen met proper 
linnen, en dan zullen we ook al afspreken voor ons vertrek van vrijdag.   
 

Maandag 9 juni 2014 

Vanmorgen weer vroeg wakker, en de nacht en ochtend zijn heel koud nu. Om 7u was het 8°. Gelukkig warmt het in de dag op en haalden we een 33° en 
konden we ons lekker verwarmen in de zon.  De vlakvarkens waren onmiddellijk onze eerste bezoekers, en ook de parelhoenen doen niet meer onder. Een 
beetje later kwam ook de mangoest nog een langs. We hielden ons thuis een beetje bezig, want Laurika kwam vandaag langs voor het propere linnen. 
Gisteravond hadden we nog heel dichtbij de leeuwen gehoord, en toen Laurika aankwam vertelde ze ons dat deze niet uit het Krugerpark kwamen, maar 
dat ze in het park zelf zaten. Ik vond dit natuurlijk cool, en hoopte dat ik hem zou tegenkomen. Jammer voor mij natuurlijk, want het park ik groot, en 
begin dan maar te zoeken. 
Na het bezoek van Laurika zijn we drinken gaan halen en ook nog korrels voor de dieren, en daarna terug naar huis. We zijn ook nog langs de 
uitkijkposten geweest, en zagen olifanten, buffels, nijlpaarden, waterbokkies en giraffen. De giraffen waren naar de waterkant gekomen om te drinken, 



aangezien er nu al veel poelen droog staan. Wel grappig om deze te zien drinken als ze hun voorste poten moeten spreiden. Thuis kregen we dan ook nog 
het bezoek van de zebra’s, die blijkbaar niet vergeten waren waar ze iets te eten konden krijgen. De kudu’s die zaten dan weer een straat verder, en we 
hopen dat deze ook nog eens langskomen in onze tuin voor we vertrekken. 
Toen viel de elekriciteit uit, en een beetje later zijn we dan naar huis gegaan om eten klaar te maken op den braai. Al vlug hadden we terug licht, en 
konden we rustig verder werken. Nog een douche genomen voor het eten, en hopen dat we nu nog bezoek krijgen voor we in ons bedje kruipen, want 
morgen word het vroeg dag, aangezien we voor de laatste keer naar het Krugerpark gaan voor deze vakantie. Hopelijk zijn de goden ons goedgezind, en 
zien we ons luipaard, waar we al heel lang op zitten te wachten.  
 

 
Dinsdag 10 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan om 6u30, want vandaag gaan we voor de laatste keer naar het Krugerpark. Toen Wolf zijn kledij aantrok, voelde hij iets lastig, en 
bleek het om een rups te gaan met irritante haren, waardoor hij gevoelig reageerde, zoals bij kattenhaar. Met volle moed begonnen we aan onze dag, en 
ook de temperatuur zou vandaag goed oplopen.  Toen we aan de gate kwamen, zijn we eerst nog naar de shop gegaan om fris drinken te halen, en Wolf 
nam ook nog een tas koffie. We vertrokken en reden eerst langs de weg waar we misschien de cheeta konden spotten. Jammer genoeg voor ons zaten er 
enkel olifanten, impala’s en giraffen. Dan maar terug langs de hoofdweg om zo verder te zetten langs Nholowa Pad, en ook hier olifanten, impala’s, 
zebra’s, gnoes en mooie vogels, maar geen katachtigen te zien. Wat verder zien we dan een boom met enorm veel gieren in, die we nu van dichtbij 
konden fotograferen, wat dan ook weer een meevaller is. 
We zetten onze trip verder en hebben het geluk om 2 witte neushoorns te zien. Daarna houden we halt bij Lower Sabie om te eten. We zien daar aan de 
rivier de buffels en een krokodil, en natuurlijk ook de nijlpaarden die weer rustig op het strand lagen te slapen. Na het eten rijden we nog een stukje 
verder richting Skukuza, maar nemen de afslag N’Watimhiri, maar ook hier geen succes. Terug richting Lower Sabie, en hier stopt Wolf nog een laatste 
keer om te tanken. Hier staat de diesel zelfs duurder dan de benzine, en betalen we 14,18 rand per liter, wat nu ongeveer overeenkomt met 0.98 euro per 
liter. Ze maken ondertussen ook alle ruiten van de wagen proper, en zo kunnen we terug vertrekken. 
Eerst een stuk over de hoofdweg, om nadien de afslag van Gomondwane Pad te nemen, aangezien er hier wel leeuwen gezien waren vanmorgen. 
Onderweg komen we mensen tegen, en zeggen ons dat er verderop aan de linkerkant 2 leeuwen zitten. We hebben aan beide zijden gekeken, maar we 
vonden nergens de leeuwen. Wel nog eens 2 neushoorns, impala’s, zebra’s, olifanten en gnoes. Toen we terug op de hoofdweg kwamen, was het al vrij 
laat, en een uur later zou de poort al sluiten. We hebben dan nog gezocht naar de dieren die we echt nog wilden zien, maar enkel een olifant in het 
midden van de weg kwamen we tegen. Hij stond daar precies een dansje te doen, en het was blijkbaar omdat er nog 2 moesten volgen naar de overkant. 
Daarna verdwenen ze in de bosjes, en konden we verder richting de gate. 
Toen we aan de gate kwamen, hebben we nog even onze benen gestrekt en iets fris gedronken, en dan vertrokken we terug naar ons huisje. Het was een 
mooie dag, en we zagen weer heel veel dieren, maar jammer genoeg zullen we onze vakantie moeten afsluiten zonder het luipaard te hebben gezien. 



Thuis kwamen dan de nagapies langs, en natuurlijk ook de vlakvarkens, en hiermee kunnen we onze dag afsluiten met een tas thee en een douche voor 
we ons bedje inkruipen. 
 

Woensdag 11 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan om 6u30 en het was al 15°. Het beloofde dus weer een aangename dag te worden. Onze vrienden de vlakvarkens kwamen even 
langs, en natuurlijk ook de parelhoenen, die dagelijks rond hetzelfde tijdstip aankomen. Daarna komt ook ons bosbokkie kijken. Aangezien we gisteren 
avond rare geluiden hadden gehoord die van de rivier kwamen, ging ik een kijkje nemen, maar er waren geen dieren of slachtoffers te bespeuren. Wolf die 
had enorm veel last van de uitslag in zijn nek die hij te danken heeft aan een rups. Zijn nek ziet echt heel rood, en staat vol bobbeltjes. Ondanks het feit 
dat we het ’s avonds hadden ingesmeerd, heeft hij bijna niet geslapen. Dan nog maar eens een douche nemen, en een propere t-shirt aangedaan, en 
achteraf is de jeuk alleszins geminderd. 
We gingen vandaag alles al een beetje op orde zetten voor ons vertrek van vrijdag, zodat we morgen enkel nog een wasje moeten doen, en kunnen 
genieten van onze laatste dag. Dan nog een eitje klaarmaken om te eten, en daarna kunnen we naar de winkel voor de laatste keer. Onderweg naar 
Komatipoort hebben we dan nog enkele foto’s genomen van wat we onderweg allemaal tegenkwamen. De mensen hier zijn echt niet normaal, en hebben 
verschillende zaken op beeld kunnen zetten voor het thuisfront. Toen we terug naar Marloth Park reden, zagen we in de verte een rookwolk, er moest dus 
weer een brand zijn, en was redelijk dichtbij. Toen we er bijna waren, reden we gewoon in een rookpluim, en naast de weg was gewoon de brand. Hier 
doen ze regelmatig een gecontroleerde brand. Terug thuisgekomen was het al late namiddag, en heb ik eerst nog foto’s genomen van mooie vogels. 
Daarna naar huis, en genieten van onze laatste maaltijd in ons huisje, want morgen gaan we eten in watergat. Toen we aan tafel zaten te eten, waren ook 
de bosbokkies aanwezig, en natuurlijk onze kleine nagapies, die elke avond uit hun hokje komen gekropen, en zelfs bij ons op tafel komen zitten. Ze 
blijven echt wel nieuwsgierig. Nu nog even genieten, en dan ons bedje in, zodat we morgen fris en monter aan onze laatste vakantiedag kunnen beginnen. 
 

Donderdag 12 juni 2014 

Toen we vanmorgen opstonden gingen we thuis alles verder op orde zetten, en onze laatste wasje doen, om dan de koffers jammer genoeg terug te 
pakken. Terwijl Wolf de braai aan het opkuisen was, ben ik nog eens langs de rivier gegaan, maar er waren weinig dieren te bespeuren. Thuis waren we 
de parelhoenen en de vlakvarkens langs geweest, en langs de weg liepen de impala’s voorbij. Toen ik terug naar binnen ging, kwam er een man langs die 
vroeg of we voor hem geen werk hadden. Wij vertelden hem dan dat we niets hadden, en ging hij terug op weg. 
Een beetje later kregen we het bezoek van de blauw apies, die we natuurlijk weer goed in het oog moesten houden, want die komen echt langs alle 
kanten. Diegene die we in het begin gezien hadden met een lelijke wonde aan de rug was al bijna genezen, en hij kon terug apestreken uithalen. Nadat ze 
genoeg gegeten en gespeeld hadden, vertrokken ze weer. Toen heb ik naar Sandra gebeld om te vragen of zij in het Kruger was, zodat ze voor ons een 



boek over de zoogdieren van Zuid Afrika kon meebrengen. Zij heeft dit met veel plezier willen doen, en ’s avnds zijn we deze dan bij haar thuis gaan 
ophalen. 
Rond 14u30 zijn we dan nog langs de draad tussen Marloth Park en Kruger Park gereden, en gestopt bij uitkijkposten. Bij de eerste uitkijk zij ik tegen Wolf 
dat hij in de wagen moest blijven zitten, want dat de giraf op komst was, en dat deze zeker zou voorbij stappen als we niet uit de wagen gingen. En 
inderdaad, hij stapte rustig voorbij, en bekeek ons even, en ging dan verder. Aan de laatste post kwamen we dan een tof koppel tegen, die Wolf eerst een 
whisky aanboden, maar hij moest dit niet hebben. Nadien kreeg ik een likeur om te proeven, het was een soort tequilla op basis van aardbeien. Niet te 
straf, en het was heel lekker. Zij heeft ons dan haar visitekaartje gegeven, zodat we nadien nog met elkaar in contact konden komen. Daarna zijn we 
doorgereden naar de hippo car wash, en naar watergat om iets te eten. Het was weer heel lekker, en de mensen hoopten dat we nog terug kwamen, 
aangezien ze op de hoogte waren dat het onze laatste avond was. Zij kenden ons zelfs nog van vorig jaar. 
Na het eten reden we dan door naar Sandra om ons boek op te halen. Zij vertelde dan ook nog over hoe haar dag in het Kruger was geweest, en wij 
vertelden onze verhalen. Dit zijn echt hele lieve mensen, waar we zeker en vast nog contact mee blijven houden. Toen we dan thuiskwamen hebben we 
nog foto’s genomen van de volle maan, en was nacht aan het vallen. De giraf passeerde ons huisje ook nog een keer om goedendag te zeggen. De 
bosbokkies kwamen langs en natuurlijk ook ons nagapietje. We waren met dit kleintje bezig toen er een reus door de bomen onze tuin kwam 
binnengestapt. Daar was hij dan eindelijk, onze mannelijke kudu met zijn enorme grote hoorns. Hij kwam tot aan het terras, en kwam met zijn hoofd over 
om korrels te eten uit onze handen. Hoe groot hij ook is, en machtig om te zien, zo zacht eet hij dit uit onze handen met zijn zachte tong. Prachtig om 
zien is dit. Als je voor dit beest staat, word je echt helemaal stil. Hiermee hebben we alle dieren van Marloth Park in onze tuin gehad op de struisvogel en 
de gnoe na dan, maar zij zitten vooral aan de andere kant van het park. En het mooiste dier, het luipaard, hebben we natuurlijk ook niet kunnen spotten. 
Met dit alles is onze vakantie alleszins geslaagd, en hebben we eigenlijk geen zin om dit mooie park te verlaten. Een gezellig huisje met vele dieren, 
sympathieke mensen die altijd willen helpen, een prachtige cultuur en vooral een mooi land. Morgen word het een zware dag, aangezien we al om 10u 
vertrekken vanuit Marloth Park richting Nelspruit door de werken op de N4. Hopelijk komen we dan niet in de file terecht zoals de eerste keer. We zullen 
alleszins ons drinken meenemen voor het geval dat. 
 

Vrijdag 13 juni 2014 

Vanmorgen opgestaan en ons klaargemaakt voor ons vertrek naar Nelspruit. We vertrekken al om 10u, aangezien er werken op de N4 plaatsvinden, en als 
je daar moet stoppen, kan het anderhalf uur duren voor je verder kan rijden. Geen risico’s nemen, en dus tijdig vertrekken. Laurika was al om 9u30 
aanwezig en we controleerden het huis, en daarna namen we afscheid en konden we vertrekken. Dit was tegen onze zin omdat we wisten dat we nog 
lange uren voor de boeg hadden, en ook nog de lange vlucht naar Cairo, waar het al niet leuk is om te zijn. Gelukkig hebben we kunnen doorrijden, en 
stonden we dus niet in de file. Als we iets later waren vertrokken, hadden we zelfs nooit op tijd geweest. 
In Nelspruit hebben we dan nog kunnen genieten van het goede weer, en zijn we iets gaan eten bij Wimpie. Daar kwamen nog eens een hele bende 
schoolkinderen aan, die genoten van de opstijgende en landende vliegtuigen. Onze vlucht is tijdig vertrokken, en toen landden we in Johannesburg. Geen 
problemen, en alles verloopt vlot, ondanks de lange wachttijd. 



Toen we eindelijk konden vertrekken voor de langste vlucht, waren we al heel moe, maar het eten kwam vrij snel. Niet echt lekker eten, en dan zijn we 
deze keer wel vlug in slaap kunnen vallen. Toen we wakker werden begon het al licht te worden, en kwamen ze met het ontbijt. Helemaal gebroken van 
de houding waarin we moesten slapen, waren we blij dat we bijna van het vliegtuig mochten stappen.  
 
 

 


