
Hierbij ons verslag over het verblijf Van Diana, Rene, Jorn (12) en Liet (7) in BieseBewe  Marloth 
Park, 15-22 augustus 2011 

 
 
Marloth Park is een ‘ wild dorp.’ De wilde dieren lopen hier om de huizen. Het ligt aan de 

zuidkant van het Kruger Park. Toen we aankwamen zagen we gelijk al giraffes. Rond ons huisje (in 
Zoeloe-stijl) zagen we al wrattenzwijnen, meerkatten, bosbokken (vanmorgen hebben we ze uit de 
hand eten gegeven) en mangoesten. Bij het hardlopen zag René op 5-10 meter een kudde buffels 
door het water trekken en twee olifanten. Voor alle duidelijkheid ze liepen aan de andere kant van 
het hek. Het hek dat ons wilde dorp van het Kruger Park scheidt. 

 
Op 18 augustus is Liet jarig. Om kwart over vijf staan we naast zijn bed. Niet vanwege 

zijn verjaardag maar omdat we op safari gaan. Kobus haalt ons om half zes op. Met Henk, Evelyn 
en de kinderen erbij zit de grote truck vol. Een dag eerder had Kobus ons gewaarschuwd dat het ’s 
morgens koud zal zijn. Dus we hadden zoveel mogelijk laagjes kleding aan. Kobus had bovendien 
nog voor dekens gezorgd. Zo was de rit te doen. Bij Crocodile Bridge gaan we het Kruger National 
Park in. Vroeg op de dag werden we op een luipaard, dat rustig in een boom lag, getrakteerd. Wat 
een mooi begin. 

 
Onderweg zien we vele impala’s, giraffen, wrattenzwijnen, zebra’s, gnoes, enkele 

olifanten en buffels. Na een ontbijt in het Lower Sabie kamp (met in de rivier krokodillen en 
nijlpaarden), hopen we leeuwen te zien. We zullen die dag op onze wenken bediend worden! 
Allereerst spotten we zelf een mannetje en een vrouwtje. Terwijl we wat foto’s maken, zien we het 
mannetje opstaan om te gaan paren met het vrouwtje. Ze doen het in minder dan 30 seconden. In 
augustus schijnen leeuwen het, als het vrouwtje vruchtbaar is, drie dagen achter elkaar om de 
twintig minuten te doen.  Op een van die keren waren wij er dus  bij. We rijden verder en zeven 
kilometer verderop is een grote opstopping van auto’s. In de bosjes zit opnieuw een leeuw. Deze 
leeuw laat zich horen! Wat een gebrul. Hij loopt langs de weg op de auto’s af, steekt over, 
meermalen brullend. Best eng in zo’n open truck. Daarna rijden we naar Hippos Point, een 
uitkijkpunt. Ranger Daniel, gewapend met een karabijn, vertelt dat er op de strook langs de rivier 
hongerige leeuwen rondlopen. Door een verrekijker kunnen we ze perfect zien, maar ook met het 
blote oog zijn ze te volgen. Een van de leeuwen pakt een impala. Zo zien we dus ook een echte 
kill! Als de leeuw uitgegeten is, snellen een stuk of tien gieren toe om de restjes op te eten (eerder 
op de dag hadden we ook al gieren in de toppen van bomen zien zitten, wachtend op warme lucht 
om uit te kunnen vliegen). 

 
Behalve leeuwen zien we ook nog twee keer een gevlekte hyena. Een keer omgeven door 

nerveuze gnoes. Kobus vertelt dat volwassen gnoes een te grote prooi vormen voor een hyena, 
maar dat ze het wel op hun jonkies hebben voorzien. 

 
Een luipaard, verscheidene leeuwen, hyena’s. Wat een geweldige safaritocht. Ook 

prachtig om te zien zijn de statige secretarisvogel en de kori-trap, de zwaarste vliegende vogel ter 
wereld. We zien ook nog vele andere vogels: honingzuigers, spreeuwen, toeraks, 
vorkstaartdrongo’s en –scharrelaars (die beide altijd een zebra achtervolgen), ijsvogels, 
parelhoenen, natal-frankolijnen, arenden, reigers, ooievaars en een hamerkop. De tocht gaat tot 
vier uur door,  maar ’s middags zien we niet veel meer. De dieren houden een siësta. Aan het 
einde zien we de enige neushoorn van de dag. Daardoor hebben we de Big Five op een dag gezien! 
Kobus vertelt dat niet een van deze vijf soorten, maar nijlpaarden de meeste mensen doden. 
Afgelopen jaar trokken ze 1500 mensen uiteen. Arme mensen die zich wassen of een was doen bij 
een rivier en dan in het territorium van een nijlpaard komen. Overigens zijn nijlpaarden herbivoren. 
Dus ze doen het niet voor het voedsel. 

 
 



Om half vijf zet Kobus ons thuis af en trakteren we vanwege Liets verjaardag op cake met 
ijs. Er wordt gezongen en Liet mag zeven kaarsjes uitblazen. Zijn cadeautjes: een boek met 
dierencartoons, Wilderness speelkaarten, een ketting van een luipaard, snoep en van Henk en 
Evelyn en de kinderen een rugbybal en marshmallows. 

 
Een dag later werden Henk en Evelyn beroofd door vervetaapjes: dit maal was de buit 

gering. Alleen een zak chips uit een op een picknicktafel gelegen tas van Evelyn, toen ze een tel 
naar binnen ging. 
             
 
 
In Marloth Park was het goed vertoeven. De kinderen gingen een paar keer naar het onverwarmde, 
dus ijskoude, zwembad. Aan het begin van de dag vaak wandelen en aan het einde van de dag wat 
drinken bij een mooi uitzichtpunt, in de hoop wild te spotten. Op de allerlaatste dag hadden we 
geluk. Een kudde van drie- tot vierhonderd buffels was een machtig gezicht. En verder kwamen er 
volop wilde dieren in de tuin bij onze huisjes, zoals bosbokken, wrattenzwijnen, parelhoenders, 
koedoes, vervetaapjes, bushbabies, giraffen, zebra’s. Heel bijzonder. 
            
 


