Donderdag 17 mei 2012 is het dan zover. We vertrekken met onze twee
zoons en hun vriendinnen naar Zuid Afrika.
Na een goede vlucht en een overnachting nabij het vliegveld de huurauto
opgehaald. En dan echt op pad, richting onze eerste bestemming, Serenity eco
lodge, een echte aanrader; wat een mooi plekje midden in de natuur, met als
enige geluid de vogels en het watervalletje dat naast de lodge stroomt. Dit is
voor ons vakantie.
De volgende ochtend eerst nog een heerlijke wandeling gemaakt. Dan op pad
naar het Marloth park. Onderweg boodschappen gedaan bij de spar. Kwamen we
rond drie uur aan in het Marloth park, waar we verwelkomd werden door 4
zebra’’s die we gelijk konden aanraken en dat is toch bijzonder.

Met de duidelijke routebeschrijving hadden we het huis van Mimmie en
Norval snel gevonden ; een zeer aardig echtpaar wat ons voorging naar
Mhofu, waar we verwelkomt werden door een zwijnenfamilie en een
schattig hertje. Na wat uitleg over het huis en hoe we het beste konden rijden
voor het Kruger kon het vakantie houden echt beginnen. Even snel naar de rivier
gelopen waar we gelijk al nijlpaarden, buffels, 2 olifanten en een paar
waterbokken zagen en dat allemaal op de eerste dag.

’s Avonds een vuurtje en de braai aangestoken, en tot laat heerlijk genoten; de
fles wijn die er voor ons stond (Ivo en Wilma bedankt) leeg gemaakt: een top
dag.

De volgende dag heerlijk langs de rivier gewandeld; we zagen wederom buffels,
nijlpaarden en hele mooie bijzondere vogels. Bij het huis heerlijk zitten relaxen
waarbij we bezoek kregen van een klein hertje.

ZEKER RELAXED

De volgende ochtend om vijf uur de wekker gezet en op naar het Kruger. Na
ong. een klein uurtje over een wel zeer slechte weg kwamen we bij Crocodile
Bridge gate. Al heel snel zagen we een neushoorn en een paar giraffen. Na de
lunch bij Skukuza zagen we lange tijd niets en besloten we om naar Malalena
gate te rijden om daar het Kruger te verlaten. Wat een geluk was dat, daar
kwamen we een groep van zeven wilde honden tegen die wel een kwartier voor
onze auto uitliepen GEWELDIG.

‘s Avonds kregen we bezoek van een tijgergenetkat en ook de wrattenzwijnen
kwamen weer gezellig bij ons slapen.

De volgende dag weer dagje rivier, waarbij we wel een groep van 200 buffels
zagen en een kudde olifanten; heerlijk dagje relaxen.

Zalig met de stoeltjes en de koelbox mee aan de rivier te zitten te spotten.

‘s Avonds baie lekker gegeten bij het Phumula restaurant in Marloth park.

Volgende dag weer een dagje Kruger waarbij we heel veel dieren hebben gespot.
Heel bijzonder was ook de knal groene kameleon.

Net voor dat we het Kruger wilde verlaten een groep leeuwen. Wel jammer dat
er dan zoveel auto”s staan die je bijna van de weg drukken.

Volgende dag wederom een dagje relaxen; even bij de winkeltjes op het Marloth
park wezen kijken waar ook weer een groepje zebra’s liep; dat blijft leuk.

Bij het huis kregen we bezoek van een paar kudu”s, die bijna uit ons hand aten,

ook een paar hele brutale vervetapen kwamen buurten.

En dan is het alweer de laatste dag in het Marloth park; gelukkig hebben we nog
wat te goed voor de rest van de vakantie. Onder andere een overnachting bij
Satara in het Krugerpark. Onderweg daar heen zagen we de big five en een
cheeta met jong: hoe veel geluk kan je hebben?
De vakantie hebben we heerlijk afgesloten met een bezoek aan 2 lodges waar we
ook nog als toetje een aantal fantastische game-drives hebben beleefd.
We hebben genoten van de natuur de rust de dieren zo dicht om je heen.
De avonden met het kampvuurtje en de braai.

HET WAS EEN TOP WEEK IVO EN WILMA BEDANKT.

ZO LIEF

ZO MOOI
LIEVE GROETEN VAN HANS ANJA DENNIS EMMA REMCO EN MIREILLE WE
HEBBEN GENOTEN.

