De familie Eijken waren onze gasten van 30 september t/m 21 oktober 2009.
Jesse (bijna 2), Marit (net 4) met papa en mama en opa en oma waren in vakantiehuis
Mhofu, en wat hebben we allemaal genoten!!
Gelijk bij binnenkomst op Marloth Park werden we begroet door de giraffen, wat gaaf. Na de
hartelijke ontvangst van Norval en Mimmi, in Mhofu wat gegeten en vroeg naar bed. De
kinderen hadden de hele reis, 28 uur, heel goed doorstaan en reuze lief geweest.

De volgende morgen om 5.30 uur al buiten en ja hoor de eerste beesten melden zich.
Super!! De kinderen genoten er volop van en bleven dat doen. Er kwamen steeds meer
zebra's,vlakvarkens, aapjes, bosbokjes, koedoe's en 's avonds werden we vaak verwend
met 2 nachtaapjes en zelfs de genetkat kwam regelmatig vlees pikken.

We zijn zeker om de dag op gamedrive gegaan met ons busje. De kinderen zaten net zo
fanatiek te spotten als wij en Jesse deed gewoon zijn slaapje als hij daar aan toe was. We
hebben veel heel veel gezien, soms de Big5 en nog meer op één dag. We stopten regelmatig
en vooral bij camp Lower Sabie gingen we vaak pauzeren. Wat is het daar ook mooi.

Maar misschien was gewoon het leven
rondom Mhofu wel het leukst van
alles. Het Pumbad zorgde voor de nodige
verkoeling en ook van het grote
opblaasbad is veel gebruik van gemaakt.

Omdat de zwembaden op Marloth Park tijdens ons verblijf verwaarloosd en dus vies waren,
gingen we steeds als we van Kruger Park af kwamen zwemmen en lekker eten op Ngwenya
Lodge. Halverwege het Kruger Park en Marloth Park (gate 2 / ingang Komatipoort). Je kunt
hier gewoon naar binnen, zeg bij de poort dat je voor het restaurant komt en je kunt
doorrijden. Ook bij het camp Berg en Dal bij Malelane gate is het goed verblijven, we gingen
daar gewoon naar het zwembad en speeltuin.

's Avonds staken we een lekker vuurtje in de boma / braai en zaten met een lekker glaasje
nog lang na te genieten. Wij vonden het een supervakantie, Marit zit er nog helemaal vol
van en aangezien Jesse bij het kerststalletje geen os en ezel zag maar echt een
koedoeeeeeeee, denk ik hij ook.

Wilma en Ivo zijn erg enthousiast en behulpzaam, ze hadden speciaal voor Jesse
o.a. een campingbedje aangeschaft. In Mhofu is erg veel toeristische en praktische
info aanwezig.
Wij willen best nog wel eens terug.
De familie.

