
Hallo Ivo en Wilma, 
Even kort we zijn weer gezond en wel thuis gearriveerd na een super vakantie te 
hebben gehad. Ten eerste wat een geweldig huis op een heel bijzondere plaats. 
Echt zo bijzonder de dieren in de tuin en wat hebben we gelachen om de aardvarkens. 
We hadden 1 bijzondere die we Kobus hebben genoemd en echt toen we een keer een 
dag thuis zijn gebleven heeft hij de hele dag bij ons gezeten en zelfs toen we ‘s 
middags koffie op de veranda zaten te drinken kwam meneer uitgebreid bij ons liggen 
slapen, helemaal op zijn gemak, echt ik had hem zo naar huis mee willen nemen, maar 
dat vond manlief niet zo'n goed idee. 
 
Wij zijn via de Panaromaroute naar Marloth gereden. We hebben heel veel dieren 
gezien, zijn 3 dagen in het K Kruger Park geweest en hebben het geluk gehad om de 
Big Five te zien en zelfs een troep leeuwen staken zo uit de bosjes voor onze auto de 
weg over (volgevreten, het bloed zat nog aan hun mond), parende leeuwen gezien, een 
cheetah met 3 jonge cheetahs, een hyena voor onze auto op de weg en een 
moederleeuw die ging jagen en helaas haar 3 welpjes niet kunnen zien want die lagen 
verstopt. Kuddes giraffen, olifanten, zebra, nijlpaarden echt te veel om op te noemen. 
 
Maar echt jullie huis was de kers op de taart. Zo bijzonder. Man en kind hebben 
heel vaak de route langs de rivier gereden en 1 middag was ik thuis gebleven om even 
was shirts op de hand aan het wassen toen het bushbokje weer gezellig langskwam. 
Natuurlijk haar even wat kool gegeven. Vervolgens komen de apen en komen er ook 
nog 2 kudu’s de tuin inlopen dus op 1 moment bushbokkies, apen, kudu's en een slang 
en moeders met haar droogrekje in de tuin. Echt zo bijzonder en 's avonds toen we 
gingen "braaien" kwamen er 3 nachtaapjes langs. Zo bijzonder en dat allemaal op 1 
dag. Onze zoon was zo onder de indruk van alles. (ook hier heb ik allemaal foto's van 
dus die volgen ook). 
 
Nou jullie lezen al hoe fantastisch wij het hebben gehad. Aan collega’s ook meteen 
super enthousiast gemaakt dus wie weet weer nieuwe klanten voor jullie. Zoonlief is 
nog steeds helemaal euforisch, terwijl hij toch al wel wat van de wereld heeft gezien, 
blijft deze reis hem toch heel lang bij denk ik en zoals ik al in onze beoordeling schreef 
zeker voor herhaling vatbaar. 

  



  
 

 

 

 
  

  



 

 

 

 
 

 
 

            

 

                

    

Nogmaals heel veel dank voor alle goede zorgen en informatie en het verblijf 
in jullie huis wat onze vakantie een topvakantie heeft gemaakt. 
Lieve groeten Familie Kint Oktober 2011 


