Cees en Sonja Boevé en Waldi en Wim Muller verbleven in Mhofu van 5 januari
t/m 11 januari 2008. Zij boekten via D-reizen.
Wij hebben een geweldige week gehad in uw huis met Cees en Sonja Boevé. Vooral al
die dieren die zo dicht bij je zijn is geweldig om mee te maken. We zij er zeer hartelijk
ontvangen door Roelie en Fritz van Niekerk.
Met vriendelijke groeten,
Wim en Waldi Muller
Wij hebben een geweldige week gehad in jullie huis met Waldi en Wim Muller.
Vooral al die dieren die zo dicht bij je zijn is geweldig om mee te maken.
Hun verslag:
Na een week in Edeni te zijn geweest, arriveerden we in Marloth Park bij de familie
Lauteslager. Een prachtig huis voor onze tweede week Zuid-Afrika. Mooie natuur en
veel wilde dieren om ons heen. Fotograferen was dus bij ons wel aan de orde. Als
eerste alles een beetje op onze manier bekeken. Het is erg mooi allemaal.
Toen in het bekende Kruger Nationaal Park met eigen auto op stap. Het was een hele
fijne dag. We besloten de volgende keer met een open safari tegaan. Om 5 uur
vertrokken. We hadden niet in de gaten dat het kouder was als anders dus kochten we
truien onderweg. Jammergenoeg regende het, dus met een dichte safari-auto verder.
De volgende bestemming is Kwazulu Natal.
We hebben het ontzettend naar onze zin gehad in jullie vakantiehuis Mhofu!
We wensen jullie heel veel plezier met jullie huis in Marloth Park.
Hartelijke groet,
Sonja en Cees Boevé.

Hluhluwe Umfolozi (Kwazulu Natal)

Kruger Park

In de tuin van Mhofu

-------------------------------------------------------------------------------------------De familie Möller – Coenen hebben Mhofu gehuurd van 27 december t/m
2 januari 2008.
We hebben een heerlijke tijd gehad in jullie fijne huis in Marloth Park, genoten van de
dieren en ook voor Sebastiaan was het elke dag een feest, dieren kijken, zwemmen.
Wij hebben echt genoten en zullen beslist Zuid-Afrika (Capetown en omgeving) gaan
bezoeken, het grasdak ligt er mooi op. Zoals je ziet hebben we weliswaar geen leeuwen
gezien maar wel een roedel wilde honden.
Mhofu is een prachtig gelegen huis van alle gemakken voorzien.
Voor degene die avontuurlijk zijn en van natuur houden is dit een aanrader.
Hartstikke bedankt, Nicole,Drik & Sebastiaan

In de keuken van Mhofu

Blouaap op verandatafel

Olifant in Krugerpark

Wrattenzwijnen in de tuin van Mhofu

Wilde hond in Krugerpark

Mhofu met nieuw grasdak.

Nieuw grasdak!

