
 

van Joan Lufting) 
Joan Lufting, 21 Dec 2005 00:04 uur 
Marloth Park, Zuid-Afrika   

Tussen Mpumalanga - Gauteng en Kwa-Zulu Natal 

De reis begon bij het einde van een geweldige paar weken vrijwilligerswerk in Durban. 
Na met tranen bedekte wangen, uit de auto hangend. Via Drakensbergen, bij Giants 
Castle en via Amersfoort zijn wij Mpumalanga binnen gereden, op weg naar Marloth 
park. Marloth Park is een wildpark midden in de wilde natuur. En zeg ik wild, dan 
bedoel ik ook echt wild; giraffen, leeuwen, een jachtluipaard, bokken, nyala’s, 
zebra’s, kudu’s, vlakvarkens lopen gewoon door de achtertuin. Helaas geen 
leeuwen en jachtluipaarden door de tuin gehad........ 

  

Marloth Park grenst aan het Kruger NP. En wij hadden hier het vakantiehuis gehuurd 
van Wilma en Ivo Lauteslager voor een week. De sleutel van de Familie Lauteslager 
moesten we ophalen bij Fritz en Roelie. 2 hele gezellige mensen waar we al gelijk 
flink mee hebben gelachen. Zij maakten ons wegwijs door het huis: “Dit is de alarm 
knop, rood, als je iets hoort om het huis wat je niet vertrouwd, je voelt je onveilig of er 
is een slang in huis; gewoon op de knop drukken. Dan komt de Field Security direct 
naar dit huis toe.” SLIK...... 
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De gekko’s sprongen je om de oren. De kleine waterhole was gevuld met water, 
zaadjes voor de vogels waren gestrooid. We waren klaar voor een week midden in de 
natuur. Ontspannend in de hangmat, omringt door vogels, krekels een kleine schildpad 
die heen en weer door de tuin liep, was het echt een kwestie van aarden. De rust kwam 
over ons en we genoten. 

 
fuitkijkend op de Wildtuin 

 
braaien met Roelie en Fritz 

 
p 

 
braaien in onze tuin 

Op een morgen werd ik om 06:00uur al wakker en besloot om een rustige start op de 
veranda in de hangmat te maken, samen met een kopje thee. Komt me daar toch een 
hele troep van zeker 15 bavianen langs. Binnen de kortste keren waren ze overal! Ze 



vinden de zaadjes die ik gestrooid had voor de vogels, twee kleintjes drinken uit de 
waterhole en een andere komt bij mij op de veranda kijken.  

 

Ik besluit om mijn camera te pakken die binnen ligt, maar 
zodra ze de deur horen rennen ze allemaal weg.....ze laten 
de stilte achter....en maken ruimte voor een vlakvarken 
die zich wel heel thuis voelt en over de veranda heen en 
weer gaat lopen.....ik besluit om naar binnen te 
gaan.....want het werd wel erg vol en die slagtanden zie ik 
liever van veraf. In het Kruger NP hebben we heel veel 
beestjes gezien zoals je wel op de foto’s kan zien. Het was 
heerlijk! 

Hartelijke groetjes, 
Joan Lufting en Linda Groot. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

november 2005  
Beste Wilma en Ivo,  

Wij hebben jullie huis bewonderd tijdens onze korte verblijf bij Roelie en Fritz. Mooi 
huis, gezellig, een perfect vakantie verblijf. Wij zijn er niet in de meest ideale 
periode geweest,een na een lange periode van droogte, maar inmiddels van Roelie en 
Fritz begrepen dat het bos weer heerlijk groen is en het wild weer duidelijk aanwezig is. 
Kortom het is nu weer goed vertoeven in Marloth Park.Het ligt in onze bedoeling om 
over twee jaar weer naar Zuid Afrika te gaan, maar dan met vrienden. Het zou best 
kunnen zijn dat wij dan een paar dagen in jullie huis willen bivakkeren, als het dan niet 
voor een langere periode bezet is.  
Vriendelijke groeten, Bartha en Andries. 



 
zebra's op het pad 

 
Roelie van Niekerk 

Het verslag van de familie Kerklaan uit Limburg augustus 2005! 
 
Wat een geweldig huis, super! We hebben het enorm naar onze zin gehad in jullie huis. 
We hebben ontzettend genoten van alles wat er zoal rond jullie huis te doen is. Toen 
we aankwamen zijn we goed ontvangen door Roelie en Fritz. Ze hebben ons vrijwel 
meteen naar jullie huis gebracht zo benieuwd als we waren. Het voelde heel 
comfortabel om na de weken in Botswana in zo'n groot en luxe huis terecht te komen. 
Alles was dik voor elkaar. We hebben van bijna alles wel een keer gebruik gemaakt en 
niets dan lof óver de uitrusting. 
 
We hebben heel wat trips gemaakt in de omgeving, zoals in Marloth Park zelf, uiteraard 
Kruger Park, Swaziland en plaatsjes in de buurt. We hebben heel wat wild gezien, en 
vooral het bezoek aan huis in de tuin was erg fascinerend. Onze dochters vonden 't 
heel cool dat ze zebra's en kudu's en verschillende soorten bokken zomaar konden 
voeren en aaien. En dan nog de vogels en al die schitterende geluiden 's nachts en 's 
morgens, werkelijk geweldig. Elke avond het gebrul van leeuwen, wat fantastisch!   

Alles bij elkaar hebben we een geweldige tijd gehad. We zijn drie weken in Botswana 
geweest (waar we vroeger gewoond hebben) voordat we in jullie huis aankwamen. En 
we zijn nog een dagje naar Swaziland geweest wat ons weer wat meer deed denken 
aan Botswana. Inderdaad een aanrader voor wie even uit de westerse blanke wereld 
wil. De afstand vanuit Joburg naar Marloth Park is prima te doen. En we vonden het 
heel interessant om Zuid Afrika van dichterbij mee te maken. Toch een heel groot 
verschil met onze ervaringen in Botswana. We komen zeker een keer terug, soon or 
later... 
 
Groeten van Jos Kerklaan en dank voor de goede communicatie, ook namens Greetje, 
mijn vrouw en Anna en Mette 
 



Een verslag en foto's van onze huurders de familie Winkel in 
augustus 2005  

Beste Wilma en Ivo, 
 
Een succes was het, in jullie huis "Mhofu".   

   
De eerste dag al meteen bij het opstaan zebra's, antilopen en het 
wrattenzwijn "Pumba" om het huis. Een pracht sfeer met dat heerlijke weer! 
De Crocodile river op een paar honderd meter lopen van je bed is natuurlijk 
uniek, vooral als je 's morgens uit dat zelfde bed wordt gebruld door 
een geluid wat je niet thuis kan brengen. Wij in het vroege morgenlicht naar 
de rivier. Je kijkt dan toch wel even verbaasd als er dan twee nijlpaarden 
aan het vechten zijn op de oever van de rivier. Zo'n vroeg opstaandertje is 
een prima reden om 's middags even onderuit te gaan op die heerlijke 
veranda van jullie. 
Een paar dagen daarna had ik mij net na de middag geïnstalleerd in de 
safaristoel onder een boom bij het hek langs de rivier, compleet met kijker 
en drankje, om de drie leeuwen te volgen die bij de rivier lagen.  
Onze zoon en schoonzoon hadden gezien dat de leeuwen, hun geluk zonder 
succes,  op een kudde drinkende zebra's hadden uitgeprobeerd. Vandaar 
mijn plekje onder de boom. Als je dan na een half uurtje opeens van rechts 
getrompetter van olifanten hoort die langzaam afdalen naar de rivier kan je 
vakantie natuurlijk niet meer stuk. Het wrattenzwijn "Pumba" werd wel erg 
aanhankelijk. Op advies van de goede vraagbaak Fritz (van Niekerk) hebben 
we die relatie wat afstandelijker gemaakt. En dan die prachtig gekleurde 
vogels om het huis,de aapjes en ga maar door.  
   
Het huis zelf is goed gebouwd met overal horren , een lekker balkon en een 
heerlijke veranda. Binnen geeft de vide met de houten trappen en de 
overloop een heel sfeervol effect. De platen met de dieren- en vogelsoorten 
zijn mooi maar ook verrekt handig. Een week is veel te kort in Mhofu. 
De reis door het Kruger was een belevenis. Ook in het noorden hebben we 
alle bekende antilopen, giraffen, olifanten en krokodillen (in de Luvuvhu 
rivier) gezien.De Koorsboomvlei loopt door een weelderig begroeide vallei 
van de Luvuvhu en is prachtig. Tussen Shingwedzi en Punda Maria hadden 
we gehoopt struisvogels te zien, dat is niet gelukt en dus hebben we nog 
iets om naar uit te kijken.  
Vanuit de poort bij Pafuri zijn we door het groeigebied van de Baobab 
gereden naar Tshipise.Een landelijk gebied compleet met aangereden dode 
ezels langs de weg.Tshipise had Fritz ons genoemd en was een groene oase 
met warmwaterbronnen  
   

In Johannesburg hadden we bij Herz een Toyota Condor gehuurd. Dit is 
prima bevallen. Een hoge "ruimte"auto met goed uitzicht,Voor ons gevoel 
reed half zuid Afrika in een Condor wat ons wel vertrouwen gaf in dit type 
auto. Tot slot hebben we overal aardige zuid Afrikaners ontmoet zowel zwart 
als blank.  
Jullie verhaal over Hluhluwe heeft ons alweer enthousiast gemaakt.Dus wie 
weet zien wij Afrika weer. Met vriendelijke groet, de familie Winkel.  



 

 
 keuken en eetgedeelte 

 
blouaap 

 
zebra's in de tuin 

 
nyala (man) in de tuin kudde olifanten aan de rivier 

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  



juli 2005 

Een bericht van onszelf. Wij zijn 4 weken in ons fantastische huis geweest. Wij 
hebben een geweldig mooie tijd gehad.  
Waanzinnig veel wilde dieren in onze tuin. Enige foto's zullen jullie hieronder kunnen 
bewonderen. 
We zijn vaak in de Kruger Wildtuin geweest. Zelfs luipaard gezien! Na al die jaren is 
het toch nog gelukt hem te spotten. De walk met 2 Rangers in Kruger was weer 
spannend en indrukwekkend. Neushoorn met jong, buffels gezien tijdens de walk. 
Super!  

Ons huis is prachtig geworden. Roelie en Fritz en Jabulani hebben keihard gewerkt 
om er een plaatje van een huis van te maken. En dat is het geworden. Een prachtige 
omheining op de veranda en overal lichtpunten, ook buiten! Het huis is compleet. We 
hebben ook een TV aangeschaft met een PS2 met dvd-speler. Voor de liefhebbers van 
een filmpje of een spelletje! Stofzuiger, koffieapparaat, broodrooster en waterkoker 
zijn nu ook aanwezig. In de toekomst willen we een garage met uitkijkpost laten 
bouwen plus een pooltje voor onszelf... 

Deze keer zijn we door Swaziland (Jeppe's Reef = grenspost ongeveer 1,5 uur van 
ons vandaan) naar Hluhluwe Umfolozi geweest, daar ligt het oudste wildpark van Zuid 
Afrika. Een prachtige aanvulling op de wildtuin. Een schitterende tocht door 
Swaziland, 4 grensposten= 8 stempels! was een cadeautje. Ook weer aardige 
mensen, wel armer dan Zuid Afrika. De authentieke hutten/rondavels zijn in het 
zuiden nog volop aanwezig. 

Bob, onze zoon heeft een fantastische tijd gehad door veel dieren te hebben 
kunnen bijvoeren. Het is erg droog, ook weer in deze winter hebben veel grazende 
dieren een tekort aan eten. Ronelle Kemp, onze overbuurvrouw, is ecoloog van 
beroep en vrijwilligster in Marloth Park en kan nuttige tips geven over de 
eetgewoontes van alle dieren. Kudu zijn dol op green beans= sperziebonen, zebra 
mogen een handje maïs per dag. Bushbok is dol op stukken banaan met schil, uit de 
hand. Maar voorop blijft staan, het zijn wilde dieren dus opgepast! 

 



spelende olifanten in KNP 
 

Ontbijten bij Mfolozidam KNP 

 
luipaard in KNP 

 
aloë in de tuin 

 
bushbok in de tuin 

 
zebra n bob in onze tuin 



 
kudu in 
de tuin    

         
                                  Hyena in KNP 

 
Fritz en Bob maken vogelhuisje  

Fritz en Ivo in braaiarea 

 
large spotted genet cat 

 
hornbill op onze voederplaats 



 
Ivo aan het werk op de veranda 

 
aan de rivier krokodil in MP 

 
kudukalf eet een banaan in 
onze tuin  

gele koortsboom in onze tuin 



 
tygerfishing Komati / Krokodil 
rivier 

 
Ivo aan de rivier, 2oo mt van ons huis 

 
wasserette in Marloth Park 

ijsje eten bij de Trading Post, MP.  



 
kijkend op KNP  

bij Trading Post, winkels/wasserette/tankstation et

 

 
entree Hluhluwe Umfolozi 

aantallen in het park 



 
drinkende gnoes in Umfolozi 

 
waarschuwingsbord bij huis in Mpila 

 
witte neushoorn in Umfolozi 

 
steenbok 



 

 
hyena 
op 
terras 
in 
Mpila, 
Umfoloz
i 

Swaziland 

 
Swaziland's wild 



 
Swaziland: hout 

 
grenspost 

 
kudu man in KNP 

 KNP 

 

 
zebra en Ivo in onze tuin 



 
nachtaapje in de tuin 

 
spelende zebra in de tuin 

 

Zoals je hebt kunnen zien en 
lezen was deze vakantie een 
toppertje. Voor jou ook 
mogelijk, BOEK IN ONS HUIS!!! 
Hartelijke groeten, Bob, Ivo en 
Wilma 

 

 


