Wij, Ivo en Wilma Lauteslager zijn in Mhofu geweest van 15 mei t/m 5 juni 2009.
Heerlijk weer thuis. Deze keer niet veel geklust in ons huis Mhofu omdat Norval (onze caretaker)
ongelofelijk veel had gedaan. Dat was helemaal top, we konden nu eens vakantie houden. En dat hebben
we gedaan. Op de heenweg uiteraard weer naar de Rooftop Market in Joburg geweest, een super leuk
wandkleed gekocht waar Zuid-Afrikanen een verhaal vertellen van hun dorp. Het hangt nu in een van
onze slaapkamers in Mhofu. We hadden met vrienden afgesproken de Rooftop Market te bezoeken en
daarna te gaan lunchen. Richard en Xandra Arends wonen al sinds 1997 in ZA. Zij komen oorspronkelijk
uit Groningen. Zij hebben een eigen bedrijf opgestart en verkopen aan de mijnen in ZA de filterdoeken
(enorm grote doeken). Inmiddels zijn zij ook een irrigatiepoot aan het opzetten. Ook zij hebben een huis
in MP. Wij ontmoetten elkaar dan ook in MP en sindsdien hebben we een erg leuk contact met elkaar.
Xandra heeft er voor gezocht dat wij nu met ons mimi laptopje kunnen internetten dmv een vodacommodem. Helemaal super. In Mhofu is het bereik niet top maar in Komatipoort en de kampen in de Wildtuin is de ontvangst perfect. Nergens in MP is het bereik optimaal.
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Wat hebben wij zoal gedaan?
• Chimps Eden bezocht. Een opvangcentre voor chimpansees opgezet door Jane Goodall (wereldwijd
bekend!). Het is ongeveer 10km buiten Nel-spruit richting Barbeton.
• Rehab Centre voor Cheetah in Hoedspruit. Je krijgt een introfilm te zien en vervolgens ga je in een
open Jeep een gamedrive maken door het centre. Veel uitleg over cheetah, hun gewoonten, gedrag
etc. Erg interessant. Je kunt er ook stage lopen vanuit het buitenland! Folders liggen in Mhofu. Er
worden ook nog veel andere dieren voor het nageslacht verzorgd: swartwitpens, wilde honden,
teessebe, bromvoel, aasvoel restaurant (botten).
• Ontbeten bij Sefapane Lodge in Palaborwa (betekent mooier dan in het zuiden)
• Gekampeerd in ons kleine pop-up tentje in Letaba
• Gegolft, getennist
• Regelmatig naar de Wildtuin geweest. Geen luipaard gezien, maar wel de 3 broers cheetah, jonge
leeuwen, jakhals, Egyptische cobra (3 meter), waanzinnig veel roofvogels en vogels gespot.
• Veel bezoek gehad van buren en vrienden
• Vergadering van huiseigenaren bijgewoond in het gemeentehuis van MP
• Een donatie gedaan aan de Honorary Rangers van MP in de vorm van een bank. Deze wordt in het
verlengde van onze straat aan de rivier de Krokodil geplaatst. Zodra de foto’s gemaild worden door
Gramham Johnson dan zal deze geplaatst worden bij het Nieuws op de site van ons.
• Plannen gemaakt voor de oprit van ons huis. Als het goed is zal het klaar zijn voor 1 juli 2009.
• Alle palen van het huis zullen in de waxoil gezet worden door Jabulani. Ook wordt er door Sipho
(onze tuinman) een geul gegraven worden achter op ons land om het regenwater om ons huis te
leiden ivm de vochtophoping bij ons huis.
• Kaarten gekocht voor de WK2010 in Johannesburg (Ellis Park), het lijkt gelukt te zijn.
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