Henk en Annie Schipper bezochten Zuid Afrika in oktober 2004.

We zijn weer terug na vier heerlijke weken in Zuid Afrika doorgebracht te hebben.
Twee weken gaf jullie huis in Marloth Park ons een heerlijk onderdak. Met al z'n
natuurlijke materialen aan buiten- en binnenkant past het perfect in de pure natuur van
Marloth Park. We hebben ons er echt thuis gevoeld en kunnen enkel maar
zeggen tegen familie en vrienden: ga het zelf beleven!
De dieren lopen onbekommerd rond het huis. Ook 's nachts zijn we enkele keren
wakker gehouden door leeuwen gebrom of nijlpaarden geloei! De Crocodile River niet
voor niets de grens tussen Marloth Park en de Kruger Wildtuin. De krokodillen lagen
overdag heerlijk te zonnen op een rotsblok of zandstrandje. In de Kruger Wildtuin
hebben we heerlijke dagen doorgebracht. De wekker heel vroeg gezet en dan zorgen
dat je om 5.30 voor het hek staat. Je bent dan echt niet de enige want het is er al
volop dag! We hebben veel dieren en prachtige vogels gezien en dus ook veel foto's en
video gemaakt. Er zijn ook nog andere dingen om je dagen te vullen. De botanische
tuin in Nelspruit is een must. Dagtochten via Nelspruit, White River, Sabie, Mac mac
waterval naar Pilgrimsrest. Of nog noordelijker de Potholes en de drie Rondavels. Terug
over de Long Tom pas: schitterend! Ook Jeppes Reef op de grens van Swaziland is erg
leuk om naar toe te gaan. Maar vergis je niet in de afstanden want die zijn behoorlijk
en het is vroeg donker.
Zorg voor een goede auto en tank bijtijds brandstof. Dit zijn in het kort onze
belevenissen in de twee weken bij, in en rondom de Kruger Wildtuin. We waren al
eerder in de gelukkige omstandigheden om ook andere delen van Zuid Afrika te zien.
Ons inziens is de slogan: de wereld in een land volkomen op zijn plaats. Het is en blijft
een schitterend land met heel vriendelijke mensen. We hopen dat jullie ook zelf veel en
lang mogen genieten van deze prachtige "stek" in de Zuid Afrikaanse natuur.
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