Rina en Hans van Dijk waren in Mhofu van 15 maart t/m 23 maart 2011
Hallo Wilma en Ivo,

We hebben een SUPER vakantie gehad. Wij zijn in maart 10 dagen in Mhofu
geweest. Het was geweldig. Wij zijn iedere dag naar het Kruger Park geweest waar
we ontzettend veel dieren hebben gezien. Het was heerlijk om de tijd dat we niet
in Kruger waren een eigen plek te hebben waar het zo goed was.
Prettig huis met veranda, dieren rondom het huis. Het was allemaal goed.
Van de eigenaren, Ivo & Wilma, van Mhofu hadden we vooraf erg veel
informatie gekregen zodat we ons goed konden voorbereiden op de reis.
Rina & Hans van Dijk

Reisverslag Zuid-Afrika – maart 2011

Zondag 13 maart / maandag 14 maart
Om ongeveer 13.00 uur rijden we weg uit Huis ter Heide. We gaan naar Brussel. Onze
vlucht vertrekt om 18.35 uur. We parkeren de auto in Weerde, een plaatsje ongeveer 10
km voor Zaventhem, lekker voor niets!!. Het is eigenlijk wel een afgelegen station, met
een café. Hoe vinden we straks onze auto terug? De treinrit naar Zaventhem gaat goed en
we zijn ruim op tijd op het vliegveld. Daar zorgt Rina wel voor . We vliegen van Brussel
naar Zurich. We hadden bedacht om daar op het vliegveld wat te gaan eten . Maar daar
hadden zij toch anders over gedacht! De meeste restaurants waren dicht. Gelukkig was er
nog een Burger King open! Dan maar een broodje hamburger met frietjes en cola, je moet
toch wat. De vlucht naar Johannesburg vertrekt op tijd. We hebben 2 stoelen in het
middenstuk van 4 stoelen. De mensen naast ons gaan ergens anders zitten, dus we
hebben lekker veel ruimte. Alles gaat goed en we landen om plm 10.00 uur in JNB. Bij
Hertz de auto opgehaald en we gaan op weg. We hebben een kamer gehuurd bij Manor
Guesthouse in Middelburg. Het links rijden is weer even wennen maar het gaat allemaal
goed. Rond 16.00 arriveren we bij het guesthouse. We worden hartelijk ontvangen. Even
later komt ook Gertjan thuis. Hij is een zoon van Nederlandse ouders. We hebben bij hen
gegeten en gaan lekker vroeg naar bed.

Dinsdag 15 maart
Na een heerlijk ontbijt vertrekken we naar het Marloth Park. Onderweg stoppen we nog
even bij Milly’s. Hier heb ik 3 jaar geleden een heerlijke bobotie gegeten. Jammer genoeg
is het nu nog te vroeg om te eten. Maar een huisgemaakte cheesecake (Rina) en een
muffin (Hans) gaan er ook goed in. Nog even rondneuzen in de winkeltjes en wat vinden
we daar?? Een portie diepvries-bobotie. Jammie-jammie. Deze maar gekocht, dat smaakt
vanavond vast wel. Onderweg nog ergens boodschappen gedaan . Om 15.00 uur komen
we aan in het Marloth Park. Dit is ons huis voor de komende 10 dagen. Het is een
natuurreservaat waar ook de dieren vrij rondlopen; impala’s, wrattenzwijnen, zebra’s
giraffen enz. We melden ons bij Mimmie en Norval; zij zijn de caretakers van Mhofu en
geven de uitleg. Mhofu is prachtig; een bushhuis met een grote veranda midden in
het park. Hier houden we het wel 10 dagen uit! Nog even een rondje gereden over
het park, wat boodschappen gedaan, getankt en weer terug naar huis. Daar lekker
gezeten en ’s avonds de bobotie gegeten. Heerlijk !! Nog wat gelezen en dan lekker
slapen. Morgen gaan we naar het Kruge Park.
Uitzicht bij Milly’s

Mhofu

Woensdag 16 maart
’s Morgens als ik wakker word, is Hans al op. Hij zit op de veranda een boek te lezen. Het
is 07.30 uur. Samen naar ”het bankje” gelopen aan de rivier. Je hebt hier een prachtig
uitzicht op de Crocodile River en aan de overkant het Kruger Park. We zien alleen een
zeearend in de boom. Bij het ontbijt krijgen we nog bezoek van de wrattenzwijnen.

Na het ontbijt vertrekken we naar het KP. We gaan via de Komatipoort naar gate
Crocodile Bridge over de korte route. Dit is geen succes. De hele weg zijn ze aan het
bewerken. Op zich natuurlijk heel goed maar het is 10 km over een zandweg. Volgende
keer toch maar via de andere weg.
Om plm 11.00 uur kopen we onze jaarkaart voor het Kruger Park. Een dagkaart kost R360
en een jaarkaart R2195 voor 2 personen, dus lijkt het ons goedkoper om een jaarkaart te
kopen. We zijn/blijven toch “ van-Dijken” ! Het avontuur kan beginnen. Het voelt al gelijk
weer goed om hier te zijn. Spannend wat we zoal gaan zien. We nemen de S28. De eerste
dieren die we zien zijn de impala’s. Zij zullen ons waarschijnlijks dagelijks begroeten, er
zijn er plm 130.000 in het KP. Daarna zien we ontzettend veel dieren (zie lijst 16 maart).
We lunchen in Lower Sabie. Daarna nemen we de S29. De S29 lijkt een beetje saai. We
rijden al een heel eind en zien niets. En dan ineens op rechts een neushoorn. Stoppen en
kijken, schitterend. Hij is lekker aan het grazen en komt steeds dichterbij. Mooi voor de
foto en de film…. Maar hij komt wel erg dichtbij. Op een gegeven moment was hij op zo’n
10 meter afstand. En dan zijn ze heel groot. We pauzeren bij Mlondozi. Een prachtige
picknickplaats met uitzicht op het Mlondozi-stuwmeer. Er waren een paar nijlpaarden aan
het spelen. En later kwamen er 7 olifanten drinken bij het water, prachtig om te zien.
Daarna maar weer terug naar de uitgang Crocodile Bridge. Het was ongeveer 16.00 uur.
We hadden dus nog 2 uur de tijd om bij het hek te komen, het is plm 50 km, dus dat
moet goed gaan…. Dachten wij. Terug naar Lower-Sabie, daar de brug over naar de H4-2.
Eerst kwamen we een giraf tegen, hij stond aan de kant van de weg lekker te smullen van
de boomblaadjes. We hebben nog tijd genoeg, dus leuk staan te kijken. Even verderop
zien we een schildpad langs de weg. Dat is leuk en volgens mij ook wel bijzonder, daarom
leuk staan te kijken, foto’s gemaakt en gefilmd. We hebben toch tijd genoeg! Weer verder
rijden en wat ligt daar op de weg? Er staan nog 2 auto’s stil. Er ligt een cheeta op de weg
en ook nog 2 in de kant. SUPER, maar we hebben inmiddels niet zo erg veel tijd meer.
Toch even gestopt want dit zie je ook niet iedere dag. Wat een schitterende beesten. Een
dag voordat we op vakantie gingen had ik nog op Wikipedia gekeken hoe we het verschil
konden zien tussen een luipaard en een cheeta. Dit waren cheeta’s, ze hadden een zwarte
streep van hun binnenste ooghoek naar de mondhoek. We gaan weer verder, voor je het
weet is het 18.00 uur. Een paar minuten verder liggen er 7 Afrikaanse wilde honden aan
de kant van de weg en 1 loopt er op de weg. Dit geloof je toch niet, foto – foto en weer
verder. Wat is dat daar? 2 Neushoorns op de weg! Een moeder met kind. Toch maar even
stoppen. Ze steken de weg over en we kunnen weer verder. We moeten al wat harder
doorrijden, want 6 uur is 6 uur. Als je te laat komt, moet je R10.000 betalen, dat is plm
€ 1.250,-, toch zonde! Wat loopt daar nu, een stuk of vijf buffels die de weg oversteken.
Sommige blijven op de weg staan, dus dan blijf je wel wachten. Allemaal overgestoken,
we kunnen weer verder. Het is niet te geloven, het lijkt wel of ze ons testen! Snel verder,
het is 17.50. Nog een paar kilometer te gaan, dat moet lukken. En dan steekt er voor ons
een hele kudde buffels over. Ook deze hebben een heel rustig tempo. Wij een paar keer
getoeterd, maar ook daar zijn ze niet van onder de indruk. Eindelijk zijn ze allemaal
overgestoken. Gassen….! Nog een paar minuten. Om 17.56 uur komen we bij de gate. Het
adrenalinegehalte is ver boven gemiddeld!! Maar nu nog terug naar Mhofu en het begint al
te schemeren. We gaan terug via de ingang. De winkels zijn inmiddels allemaal dicht. We
hebben heerlijk gegeten bij restaurant Phumula op het park en zien daar ook nog een
genetkat. Om plm 20.30 waren we weer terug in Mhofu.

de schildpad

De cheeta’s langs de weg

Donderdag 17 maart
We staan om 04.50 uur op want we willen graag vroeg in het KP zijn. We gaan vandaag
via de ingang Malelane. We zijn om ongeveer 06.15 bij de ingang. Na ons te hebben
geregistreerd kan het avontuur beginnen. We nemen de S114. We worden weer begroet
door de impala’s. Daarna zien we 4 giraffen die heerlijk staan te peuzelen van de
boomblaadjes. Wat zijn het toch een prachtige beesten. We slaan af naar de S25 en
daarna naar de S119. We maken een ontbijtstop bij de Gardenia Hide. Dit is een
wildkijkplaats. Het is een hut met een gangpad met aan beide zijden hoge hekken.

Afgesloten met een deur/hek. Het was schitterend. Naast de hut lag een meertje . Terwijl
wij daar zaten te ontbijten kwamen er zo’n 10 impala’s drinken. Na het ontbijt weer
verder. Rina gaat haar Zuid-Afrikaanse rijkunsten uitproberen. Gaat prima. Bij de Tsplitsing met de S114 ontmoeten we 4 neushoorns op de weg. Toch maar een stukje
achteruit. Ze zijn op ongeveer 20 meter afstand en ze komen onze kant op. Prachtig en
heel bijzonder. Na een tijdje zijn we blijkbaar niet interessant meer en gaan ze weer
terug. Langzaam rijden we weer verder en de laatste twee voorbij. De kleinste doet nog
een poging naar ons toe te komen, maar wij zijn sneller! Daarna zien we nog 4 koedoes.
We nemen de H3 richting Malelane. Daarna de S110 naar Berg en Dal voor een koffiestop.
Net voor Berg en Dal zien we 2 Afrikaanse maraboes in de boom. Op het terras van Berg
en Dal heb ik dit verhaal zitten schrijven vanaf zondag 13 maart tot aan nu (donderdag 17
maart 12 uur).
Daarna nog geluncht op het terras bij Berg en Dal, we zaten daar heerlijk. Om 14.00 uur
rijden we daar weer weg. Over de S110 naar de waterplaats. Onderweg zien we olifanten,
giraffen en impala’s. Bij de waterplaats is op dit moment niets te zien. Nog even
teruggereden naar de olifant, hij stond ook lekker te lunchen! Daarna vis de S120 weer
naar de H3. Je gaat dan over een hoge berg met een aantal prachtige vergezichten. We
zien alleen nog een paar koedoes. Weer terug op de H3 terug naar de gate. Om 16.00 uur
rijden we het park uit. We willen nog even boodschappen doen in Malelane, anders
moeten we vanavond weer uit eten ! Wij naar de Superspar, boodschappen verzameld.
Op een gegeven moment gaan we allebei nog wat zoeken en laten de kar vlak bij de
kassa staan. Toen we terugkwamen bij de kar, was ongeveer 1/3 van onze boodschappen
weg! Die waren ze weer aan het terugzetten in de schappen. Komt zeker nogal eens voor
dat spullen zomaar blijven staan. Weer opnieuw de winkel in om alles te verzamelen. Maar
we weten nu waar alles staat! Daarna terug naar huis. We eten vanavond thuis.

Vrijdag 18 maart
Mijn eerste “safari” was vannacht om 1 uur!! Ik werd wakker van getik tegen de raamhor
in de slaapkamer. Dan denk je eerst “ ik hoor niets” en probeer weer te slapen. Dat lukte
niet, toch maar even kijken. Licht aan, gordijn weg …… zit er een muis. Die wilde graag
naar buiten maar ja, die hor werkte niet mee. Hij schrok van mij en weg was hij. Nou ben
ik niet bang voor muizen, maar echt prettig vind ik het niet. Ik heb een boek onder de hor
gelegd zodat de muis naar buiten kan. Maar ja, is dat nou slim? De muis kan nu wel naar
buiten maar er kan ook van alles naar binnen. Ook geen prettig idee. Wat een dilemma,
zo om 1 uur ’s nachts!! Hans lag lekker te slapen. Ga ik ook maar weer doen. En dan lig je
in het donker en allerlei gedachten komen binnen fladderen. Stel dat je straks wakker
word en die muis zit in bed ofzo! Licht weer aan en toch Hans maar wakker gemaakt. Die
begreep er natuurlijk eerst niets van; getik, muizen, raamhor, boek…. Wat is dat
allemaal?! Hij wist ook niet wat nu slimmer was; wel/geen boek onder de hor. Laten we
maar gaan slapen. Oké, slaap lekker. 10 Minuten later: “Rien, ik heb ergens muizenvallen
gezien”. Klopt, die liggen in de kast. En zo stonden we dus om half twee ’s nachts in onze
blote velletjes twee muizenvallen “ in te richten”.

Een in de slaapkamer en een in de kamer. Het duurde even voor ik weer in slaap viel,
maar ik heb verder lekker geslapen. Vanmorgen waren beide muizenvallen nog leeg.
Mijn 2e safari was vanmorgen om half acht. Ik ging even buiten kijken of de dieren onze
bananen hadden gegeten. Ja, beide schalen zijn leeg. Misschien komen ze straks nog een
keer om te kijken of er weer wat te eten valt. Dat lijkt mij wel erg leuk als de dieren bij
het huis komen. Zie ik ineens een slang liggen op de gasflessenkast. Geel met zwarte
vlekken. Gauw Hans roepen. Hij komt gelijk. Eerst nog even in het Kruger-dierenboek
gekeken. Welke zal het zijn? En hij zal toch niet gevaarlijk zijn? Fototoestel mee naar
buiten. Toen Hans hem zag moest hij wel lachen. De slang lag er ook toen Mimmie en
Norval dinsdag de rondleiding gaven. Inderdaad, het was een mooie plastic slang.
Wat zal deze dag verder nog voor “spannends” brengen?
Na een lekker ontbijt op de veranda vertrekken we om 9 uur naar KP. Eerst even bij het
Busch Center wezen kijken. Onderweg naar de uitgang zien we drie giraffen. Leuk, hier
mogen we wel uitstappen om wat dichterbij te komen. Om plm 10 uur zijn we in het KP.
We nemen de S130. Al vrij snel treffen we een groep impala’s met daarbij 15 zebra’s. We
hebben hier zeker een half uur naar de beesten staan kijken. Vooral de kleinen zebra was
onze favoriet. Daarna zien we een groep gnoes lekker in de schaduw staan. Ze kijken wel
naar ons, maar lopen niet weg. Op een gegeven moment komen er ook weer zebra’s bij.
Geweldig. En stuk verderop zien we een giraf met een jong. Het jong zit/ligt dus die zien
we niet helemaal. Maar z’n nek is een stuk korter, het moet dus wel een jong zijn. Dan
ontmoetten we een kudde van plm 60 buffels. Hier was ook een jong bij. De zebra’s
kunnen nog geen afscheid nemen van ons, zij komen ook nog even langs bij de buffels.
Na nog een koedoe komen we bij een water/modder poel waar twee buffels zijn. Een
daarvan is heerlijk in de modder aan het spelen. Bij Lower Sabie gaan we lunchen maar
wel voor de laatste keer!! Je wordt er gek van wespen. Het is vandaag 37 graden, dus we
genieten van de warmte. Na LS nog even bij de brug gekeken of er hippo’s waren, maar
vandaag even niet. Wel een soort ijsvogel. We nemen de S82 waar we eerst vogels zien:
2 witruggieren, de zuidelijke geelsnaveltok (eindelijk mooi op de foto), 2 witkopgieren en
3 diadeemkievitten. Onderweg zien we nog de behuizingen van een spin en servetapen,
spelend in de struiken. Terug op de hoofdweg gaan we nog even kijken bij de drinkplaats.
Daar zien we nog een neushoorn, 2 waterbokken en een grote kudde impala’s. Hans wil
nog even bij de brug gaan kijken maar dat ging niet door. Net voor de hoofdweg staan er
6 auto’s stil, hier moet wat te zien zijn. Ongeveer 50 meter van de weg ligt er een leeuw
in het gras. Je ziet allen z’n kop, maar ja, iedereen hoopt dat hij zo opstaat. We hebben er
25 minuten gestaan, maar meneer had nog geen zin. Toen was het 17.50 en om 18.00
moeten we bij het hek zijn. Je weet wel…. € 1.250,-! Onderweg zien we nog een gnoe….
Doorrijden. Om 17.55 zijn we bij het hek. We hebben weer een prachtige dag gehad.
Terug naar Marloth waar we hebben gegeten bij het Phumula Restaurant.
Hans had een Sheppard’s pie en Rina Bobotie. Heerlijk gegeten. Daarna vroeg naar bed
want we willen morgen om 05.30 bij de ingang zijn.

Zaterdag 19 maart
De wekker loopt af om 4 uur!! Het is vakantie hahaha. In Marloth krijgen we nog een
(vliegende) wandelende tak op de voorruit. Om 05.30 staan we bij de ingang van KP. We
willen vandaag naar Skukuza rijden via de H5, dit is ongeveer 60 km.
We worden begroet door een giraf. He, wat komt daar aanlopen in de verte….het is een
leeuw, wauw. Foto- en filmtoestel in de aanslag, hij komt over de weg naar ons toelopen.
We hebben ruim 20 minuten met de leeuw meegereden. Het was geweldig. Hij bleef
onverstoorbaar doorlopen. We konden hem voorbij rijden, keren en hem weer voorbij
laten lopen. Onze dag kan nu al niet meer stuk. Je bent op slag vergeten dat je om 4 uur
bent opgestaan.
Het adrenalinegehalte is net weer op het normale peil als er een olifant in de kant van de
weg staat. We zijn ruim 40 minuten met hem meegereden. Hij lekker wandelen en
grazen en wij in de auto genieten van wat we zien.
Onderweg komen we nog een wrattenzwijn met 4 jongen tegen. En een wandelende gnoe.
Dit is volgens mij de wandelroute van het KP. Kunnen ze geen wandelclubje beginnen?
Later nog een kudde buffels. Het laatste stuk kunnen we aardig doorrijden. We hebben
wel trek in een bakkie koffie. Bij Skukuza op het terras aan het water lekker een bakkie
gedaan en het verslag bijgewerkt. We hebben op de camping van Skukuza een plekkie
gezocht om te ontbijten/lunchen. We hadden zelf broodjes en beleg bij ons. Om 12.15
vertrekken we weer van Skukuza. We zijn vanmorgen erg vroeg vertrokken en we hebben
vandaag al zoveel gezien dat we besluiten de “snelle” route te nemen. We nemen de H1-1
en de H3. Onderweg nog naar de uitzichtplaats. Je staat daar op de berg en hebt een
prachtig uitzicht over het Kruger Park. Bij rustplek Afsaal een ijsje gegeten en een
wrattenzwijn gekocht voor onze verzameling. Onderweg zien we nog impala’s, een olifant,
zebra’s, een schildpad, 3 koedoes en olifanten waarbij de moeder les geeft aan een
kleintje. Om 16.30 zijn we weer thuis.
Vanavond eten we thuis en genieten
lekker op de veranda.

Zondag 20 maart
We zijn weer om 4 uur opgestaan. Om 05.30 staan we weer bij de bridge. Je kunt merken
dat het zondag is, er staat een behoorlijke rij. Om ongeveer 5.50 kunnen we het park in.
We nemen de Cocodile Road, De s25 richting Berg en Dal. We zien impala’s, een gnoe
met 2 jongen en zebra’s. We waren ongeveer 10 minuten op de S25 en wat komt daar
aanwandelen?, een leeuw. Het wordt steeds mooier, er waren twee leeuwen en drie
leeuwinnen. Zij waren aan het rondlopen. Op een gegeven moment had een leeuw een
leeuwin wezen ophalen. Toen zij bij de anderen kwam ging zij eerst de andere twee
vrouwtjes begroeten met een leeuwinnenkus. We hebben plm 30 minuten mogen genieten
van dit schouwspel. Schitterend. Toen ze allemaal lagen te slapen zijn we verder gereden.
We zien verder geen “ groot” wild meer. We zijn toen vogels gaan spotten. We hebben
schitterende vogels gezien. Steeds kijken we in ons Krugerboek welke vogel het is . We
zien o.a. de smitsplevier, de Afrikaanse mariboe, de hamerkop en nog veel meer.
We lunchen in Berg en Dal waar Hans nog een mannelijke boomslang ziet. Daarna rijden
we nog een stuk, niet zoveel gezien. We eten onderweg nog een ijsje en gaan terug naar
huis. Vanavond gegeten bij Phumula.

Maandag 21 maart
We zijn weer om 5.45 bij de ingang. Het bevalt goed zo vroeg naar het park te gaan. We
nemen vandaag de S28 . We zien neushoorns, een buffel, een wilde hond, gnoes, olifant,
zebra’s en giraffen.

Onderweg nemen we een kijkje bij de uitkijkhut. Daar zijn 3 olifanten die lekker aan het
badderen zijn. Twee zijn al bezig met het voorspel, er wordt heftig geknuffeld. Wat er van
gekomen is, hebben we niet gezien. Maar we weten het
wel van de krokodillen die vlak voor ons in het water
lagen. Zij hadden twee keer “ waterige” seks. Er zaten
zo’n 12 mensen naar te kijken maar dat maakte ze niet
uit! De hut lag op een prachtige plek. Daarna
doorgereden richting Lower Sabie. We zijn net te laat
voor een luipaard, hij is net de bosjes weer ingegaan.
Nog geprobeerd hem te zien, maar het is niet gelukt.
Jammer. Ontbeten en koffie gedronken bij Lower Sabie.
Inderdaad, het ontbijt gegeten in de auto vanwege de
vele wespen hier. Verslag weer bijgewerkt. Na het ontbijt de brug over naar de S128. Bij
de brug zit een hele groep bavianen. We hebben hier een tijd naar staan te kijken, was
erg leuk. Na de parende krokodillen hier twee parende bavianen. Ze kunnen hun lol niet
op. Na de paring gaat het vrouwtje het mannetje vlooien. Beneden bij de rivier zijn
allemaal kleinere apen aan “het apenkooien”. We nemen de S30. Daar zien we gnoes,
olifanten, nijlpaarden, buffels, mangoeste enz enz. We nemen een ijsje bij Nkulu en gaan
over de H4-1 weer richting Crocodile Bridge. Even voorbij Lower Sabie staan een stuk of 5
auto’s stil aan de rechterkant. Wij er ook bij, hier is wat te zien. En inderdaad, plm 50
meter ligt er op een rand, goed zichtbaar, een luipaard. Yes! We hebben heel goed zicht.
Hans installeert de filmcamera zo, dat hij blijft filmen zonder er verder naar om te kijken.
Het was schitterend, hij begon langzaam wakker te worden. Je zag dan een poot omhoog
gaan of zijn staart. Na een tijdje ging hij zitten, keek een tijdje wat om zich heen en
wandelde toen op zijn gemakkie weg. Zeker 20 minuten hebben we er naar staan kijken,
het was geweldig. Daarna kwamen we nog een leeuwin tegen die aan de kant van de weg
lag. Zij had het erg warm of was uitgeput. Heel langzaam voorbij gereden, want we
moeten wel op tijd bij het hek zijn. Om 17.55 zijn we bij de uitgang!
Omdat we geen boodschappen hebben kunnen doen, wezen eten bij Phumula . Een
kipschnitzel met kaas, was weer lekker.

Dinsdag 22 maart
Vandaag een beetje uitgeslapen. Om half acht opgestaan en lekker ontbeten op de
veranda. Daar kwam een steenbokje op bezoek. Erg leuk. Even boodschappen gedaan,
wat opruimklusjes en om 10 uur vertrokken naar het KP. We zijn eerst naar de hippo-pool
geweest. Daar kun je met een ranger een stukje lopen door de bush langs het water waar,
als het goed is, nijlpaarden liggen. Maar,.. vandaag even niet. Tenminste, niet toen wij er
waren. Maar was toch wel leuk. Het blijft spannend om de auto uit te mogen in het park.
Bij het wegrijden zien we kudde olifanten naar het water gaan. Ze gingen badderen.
Super om naar te kijken.

Het waren ongeveer 25 olifanten, grote en hele kleine die daar leuk aan het genieten
waren in het water. Het is vandaag weer erg warm. Vanmiddag zal de thermometer 38
graden aangeven. We zien verschillende dieren maar niet zoveel. Ook de dieren hebben
blijkbaar last van de warmte. Zelfs de vogels zitten met hun bek open. Weer terug over
de H4-2 naar Crocodile Bridge. Onderweg zien we nog even een luipaard. Hij loopt door
het gras. Hij komt wel onze kant op maar hij gaat het bos in en we zien hem verder niet
meer. We eten vanavond thuis. Het is zo warm op de veranda dat we binnen hebben
gegeten. We kunnen goed tegen de warmte maar dit vinden wij niet lekker. Binnen zetten
we de airco aan en is het goed uit te houden. We hebben vanavond geen water , dus de
afwas moet maar even wachten. Gelukkig heeft Mimmi een tankje met drinkwater
neergezet als voorzorg. Hiermee kunnen we ons verder goed redden.

Woensdag 23 maart
We zijn weer om 4 uur opgestaan. Gelukkig, we hebben weer water, we kunnen dus
lekker onder de douche. Vandaag gaan we afscheid nemen van het Kruger Park. Omdat
het de laatste dag is toch maar vroeg gegaan. Om half zes stonden we voor het hek. We
rijden over de geasfalteerde weg naar Skukuza. We zien tot aan Lower Sabie weinig
dieren. Bij LS gestopt voor een bakkie maar de koffiemachine was nog niet in bedrijf.
Weer verder richting Skukuza. De bocht om en daar was een waterpoel. Hier hebben we
een tijdje staan kijken naar de nijlpaarden, krokodillen en dieren aan de overkant. Dan
zien we een vogel met een vis in zijn bek…. Hij vliegt naar een boom en slaat de vis dood
op de tak! Heel apart om te zien. Verder zien we nog een glimp van een luipaard maar
verder weinig grote dieren. Maar wat we wel zagen: 3 soorten schilpadden; groot, klein en
een waterschildpad. En een ontzettend grote slak met huis. Nog wat mooie vogels. Om 10
uur waren we in Skukuza waar we een lekker bakkie hebben gedronken op het terras aan
het water. Om 12 uur weer terug gereden. We zien een buffel, nijlpaarden, apen, giraffen.
Voor ons gevoel hebben we vandaag weinig dieren gezien maar dat viel reuze mee. Maar
we zijn de afgelopen dagen zo verwend met spektakel dat het bijna gewoon wordt. Het is
goed dat we morgen weer naar huis gaan. We hebben ontzettend veel moois gezien en
genoten van alles.

’s Avonds gegeten bij Phumula waar we nog 2 Nederlanders ontmoeten die ook een huis
hebben op Marloth Park. Wat ervaringen uitgewisseld, was gezellig.
We hebben deze avond geen water. Bij de ingang van het park werd al een flyer
uitgedeeld met excuses voor het feit dat er geen/weinig water was. Maar de tank heeft
nog voldoende water voor vanavond.

Donderdag 24 maart
Het water is er weer , we kunnen douchen en een beetje schoonmaken. Vandaag terug
naar huis. Rina heeft op de haar welbekende manier uitgerekend hoe laat we weg moeten
om op tijd op het vliegveld te zijn. Het is 430 km rijden, op de heenweg hadden we zeker
een uur file. Dan nog eten bij Milly’s en de auto afleveren dus we gaan om 10 uur weg.
Het vliegtuig gaat om 20.15. Maar natuurlijk zit nu alles mee en de auto inleveren duurt
10 minuten!
Onderweg hebben we een lunchstop gemaakt bij Milly’s. Daar zit je zo prachtig mooi. Rina
heeft lekker bobotie gegeten, jammie, jammie. Hans had een wrap met forel.
We waren om 15.30 op het vliegveld. Dus ruim op tijd!!! Maar dat maakt niet uit, we
lezen wat, het verslag wordt bijgewerkt en we eten wat. Voor je het weet zit je weer in
het vliegtuig.
De terugreis is verder goed verlopen.

