NIEUW GRASDAK!

Roelie en Fritz van Niekerk (de verzorgers van Mhofu hebben geweldig werk
verzet. Ons hele rieten grasdak is vervangen door nieuw riet. Je wil het niet
weten 16 dagen lang (van 1-12 t/m 16-12-2007, 8 man continue aan het werk
om voor de Kerst 2007 helemaal klaar te zijn. Het was een helse klus maar zij
hebben het geklaard. O wat zijn wij blij met Roelie en Fritz! Vanuit Nederland
is zo'n groot project niet mogelijk te coördineren. Met deze lieve vrienden is
dit mogelijk! Baie dankie.
Wij zijn zelf van 18-10 t/m 15-11 in Mhofu geweest.
Op onze nieuwe website zullen we de foto's en het verslag zetten. Met de trail in Metsi Metsi (Kruger Nationaal Park)
en onze trip naar Cultural Village bij Swaziland en het bezoek aan Mozambique / Maputo!
Ivo en Wilma
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie Abrahamse waren in Mhofu van 1-9 t/m 21-9-2007
Beste Wilma & Ivo,
Mhofu is een heerlijk huis waar je je snel thuis voelt.
Mede door jullie persoonlijke info en die van de contactpersonen Roelie & Fritz ter plekke kom je in "een gespreid bedje".

Daarna is het gewoon genieten, van alles om het huis, in Marloth Park en het dichtbij gelegen Kruger Park.
Een bezoek aan Swaziland is zeer de moeite waard, Mozambique vast ook, alleen zijn we daar niet geweest.
Ook is er in de omgeving genoeg te doen is (o.a. Botanische Tuinen in Nelspruit,
Goud zoeken in Barberton met Danny Brink, die eind september een aantal medailles heeft gewonnen
bij de Gold Panning Championships en nu naar de wereldkampioenschappen mag in Spanje in 2008).

Hartelijke groeten van Harald, Marian, Joep & Niels
Impressie foto's: Marloth Park/Kruger Park/Swaziland
Marloth Park (waar het vakantiehuis staat)
http://www.flickr.com/photos/40558086@N00/sets/72157602508603433/show/
Kruger Park
http://www.flickr.com/photos/40558086@N00/sets/72157602504213706/show/
Swaziland
http://www.flickr.com/photos/40558086@N00/sets/72157594458741501/show/
Omdat Harald veel foto's heeft gemaakt, maak ik graag gebruik van de
doorlinks naar flickr!

Hartstikke mooie foto's!! Groet, Wilma Lauteslager

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De familie Beumer -Koot was in Mhofu van 25-8 t/m 31-8-2007.
We hebben een bijzonder leuke tijd gehad in jullie 'MHOFU'. Het was precies wat we hadden gedacht. Lekker uitrusten en
genieten van de beesten. Veel nyala's in de tuin, wrattenzwijnen en mooie vogels. Aan het hek een kill gezien van een zebra door
een leeuw. Verder genoten van het zwembad en eten bij de Ngwenja Lodge. Qua Afrika gevoel heeft Swaziland ons hart gestolen
omdat we daar ook wat meer positiviteit onder de mensen zagen. We hebben trouwens nog wat kunst gekocht bij jullie
Mozambiekaanse vriend Mildo en uitgelegd, via het verhaal van de atlas, hoe we bij hem terecht zijn gekomen. Leuke mensen.

