Helen, Sofie, Henk en John huurden vakantiehuis Mhofu voor 8 dagen.
Op 5 juli 2017 begon ons Afrika-avontuur. Voor ons was dit de eerste keer ZuidAfrika. We vonden het reuze spannend. We vlogen via Parijs naar Johannesburg. Daar
aangekomen hebben we ons 3 dagen in Johannesburg vermaakt. We hebben Soweto
en het apartheidsmuseum bezocht. We hadden pech want door een staking van de
taxichauffeurs konden we het centrum van de stad niet bereiken. Er werd ons verteld
dat dat ook Zuid-Afrika is! Vervolgens zijn we met de bus (Intercape) van
Johannesburg naar Nelspruit gegaan. Een ervaring op zich omdat wij de enige
blankes in de bus waren. Leuk om ook op een andere manier kennis met Zuid-Afrika
te maken. In Nelspruit aangekomen zijn we daar ook nog een dag gebleven.
Vervolgens na het ophalen van onze huurauto richting Marloth Park gegaan. Na de
uitleg van Laurika hebben we onze intrek genomen in Mhofu. Wat een heerlijk huis.
Wij waren met zijn vieren (ouders en 2 kinderen, 11 en 15 jaar). Het huis is
heerlijk ruim en de 2 badkamers hebben wij als erg luxe en plezierig
ervaren! Wat we ook verrassend vonden dat er altijd wel dieren rond het
huis liepen. Uiteraard de bosbok met jong! Die is constant in de buurt gebleven,
maar ook de kudu’s, de blauwaapjes en de bushbaby’s. Ook de huisgekko heeft zich
even laten gezien, tot grote vreugde van onze kinderen. De ligging van Mhofu is
uniek, vlak bij de rivier, waardoor we regelmatig gingen kijken (met name ’s morgens
en aan het eind van de middag, heel veel dieren gezien). Fijn dat we ook gebruik
konden maken van de vele verrekijkers en boekjes over de dieren die jullie
hebben.
We zijn nog een dag met game-ranger William mee geweest naar het Kruger. Echt
genoten, wat een leuke vent en veel kennis van de dieren en de omgeving! We
hebben de chimpansee-opvang bezocht in Nelspruit (helaas was dit al 4 jaar
gesloten). Voor ons was ons verblijf in Mhofu kort samengevat een unieke
plek in een bijzonder land! Wij hebben een herinnering die we voor altijd
zullen koesteren!

