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Eindelijk waren we zelf aan de “beurt” om naar huis te gaan. Vanwege privé omstandigheden lukte het niet in
het afgelopen najaar naar Mhofu te gaan, helaas. Gelukkig hebben andere families erg genoten dat Mhofu
beschikbaar was om te huren. Uiteindelijk waren wij beiden in de gelegenheid om 6 weken vrij het hebben,
fantastisch!
We vertrokken op oudejaarsavond richting Joburg en vierden Nieuwjaar in de lucht, best bijzonder.
Gestart bij onze lieve vrienden Roelie en Frik van Niekerk, onze voormalige caretakers. Een dagje doorgebracht
in Pretoria om oa het Voortrekkers Monument te bezoeken.

Eenmaal aangekomen in Marloth Park bij ons vakantiehuis Mhofu zijn we weer gaan genieten van de rust en de
bush(geluiden). Het had veel geregend en daardoor was het zo ongelofelijk mooi groen. Ook de 1ste week
hebben we veel regen gehad. Aparte sfeer. Dieren houden niet van regen, wel van wat de regen met de natuur
doet, lekker groen gras en frisse nieuwe blaadjes. Smullen dus.
We gingen zo ongeveer om de dag naar de Kruger Wilderness. Ivo vind deze naam veel beter passen bij
Kruger. Het woord “Park” doet af aan het geweldig grote gebied dat Kruger beslaat. Dus in dit verslag hebben
we het over de Kruger Wilderness en niet over het Kruger Park. 1x op 1 dag de Big5 gespot. Jammer genoeg
geen cheetah en luipaard van dichtbij. Maar anderzijds weer prachtige dieren gezien in bijzondere situatie.
Een olifant die opstaat uit een modderpoel.

Hieronder zie je een setje foto’s van een de Afrikaanse sperwer. Op 2 foto’s zelfs het mannetje en het vrouwtje
samen. In december was er een nest. Deze foto van een jonge sperwer laten we ook nog zien.
Het mooie van het mannetje was dat hij zeer actief in onze tuin was en ons daarbij graag betrok. Een keer kon
ik zo dichtbij filmen en tegen hem aan praten zonder dat hij in geïrriteerd raakte en bleef rustig in de tuin
zoeken naar voedsel. Gewoonweg fantastisch. Wat zijn roofvogels toch mooi!

George en Georgina kwamen ook regelmatig in de tuin om de vruchten te eten (schillen vinden ze ook
heerlijk). Een hagedis stelletje. Tevens waren de prachtige spinnen, de agama en de boomkikker onze gasten
in de tuin. Hieronder weer een overzichtje.

Dieren bij Mhofu of in Marloth Park

Op een avond toen we naar vrienden gingen kwamen we een springhaas op de weg tegen. Later zagen we op
een tak de Afrikaanse Uil zitten, op jacht naar wat lekkers. Wat was dat cool om te zien, een bijzonder grote
uil, op 1 na de grootste uil in Afrika. De Oehoe is de grootste. Even daarna zagen we voor het eerst in deze
vakantie een genetkat. Gelukkig brachten 2 genetkatten (apart van elkaar) ons bij Mhofu ook weer eens een
bezoekje tijdens het braaien. Geen foto’s, we hebben er gewoon naar gekeken en genoten.
Er waren veel kleintjes in de tuin. Vlakvark, gnoe, genetkat, impala, muishond en zebra.

VAKANTIEHUIS MHOFU
Mhofu is sinds vorig jaar weer verbeterd. De keuken is helemaal naar onze zin gemaakt en opgeleverd. De
geiser werkt perfect. De afzuigkap ziet er goed uit en doet zijn werk. We hebben de puntjes op de i gezet door
een plint over de hele breedte van de aanrecht te laten plaatsen. Nu is het af. Ook een open keukenkastje
gekocht en opgehangen voor kookboekjes etc. Het is een genot om in de keuken te werken, zelf of met z’n 2en. Nu kan je ook aan de andere kant goed staan zonder dat de eethoek in de weg staat. We hebben veel
ruimte gecreëerd. En helemaal in Afrikaanse stijl. Mimmie en Norval hebben ook dit grote project weer zeer
goed geleid. Ook is vorig jaar het hele huis geverfd. Een giga klus omdat de balken en de muren erg hoog zijn.
Dus met steigers hebben 6 mannen 2 weken keihard gewerkt, voordat er weer nieuwe huurders in Mhofu
kwamen. Mimmie en Norval hebben ook hier weer een groot aandeel in gehad. Ze waren elke dag in Mhofu om
ook dit project te managen. Toppertjes zijn het.

Eethoek

Keuken

Living

Marloth Park
Bushcentre is geupgrade met 2 ATM’s (pinautomaten), een carwash en minigolf.

KRUGER WILDERNESS
In de Kruger Wilderness heeft Ivo weer bijzondere foto’s gemaakt van de wildlife. Een impressie van de
berghaan (bataleur) & een troupant, leeuw, parende seekoei (nijlpaard), een overzicht van (roof)vogels en
hyena. Een bijzonder moment was toen we eindelijk na 17 jaar zwarte neushoorn zagen!

Golf
We hebben elke week een keer gegolfd op Kambaku Golf Club in Komatipoort. Een prachtig gelegen course
waar de Komati en de Krokodil rivier samen komen. Sinds december 2010 beschikken zij over een nieuw
clubhuis met een geweldig uitzicht op de Kruger Wilderness. Een zeer goede keuken en hier kan je nog een
biertje kopen voor onder 1 euro! http://komatigolf.co.za/home.php 9 holes 165 ZAR.

Mozambique
We zijn een midweek in Tofo & Inhambanein Moz (ambique) geweest. Lees het verslag en alle nuttige info over
MOZ op: http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.com/zuidelijk_afrika.php

Zomer in Marloth Park in de tuin van Mhofu!

We kijken nu al weer uit naar ons volgende verblijf.
Hartelijke groet van Ivo en Wilma

