Augustus 2011. Een week in vakantiehuis Mhofu.
Evelyn, Henk, Tyl, Roos en Ceder.
Met z’n vijven naar Zuid-Afrika: een hele belevenis. We begonnen onze reis met een
overnachting in een vriendelijk guesthouse in Johannesburg, vlakbij de luchthaven.
Hadden we de gelegenheid om na de lange vlucht lekker te slapen en uitgebreid te
ontbijten voor we naar Clarens gingen. Clarens ligt ongeveer 4 uur rijden naar het
zuiden. Het ligt op de grens met Lesotho op ongeveer 2000m hoogte. De nachten
(vries-)koud, maar overdag in het zonnetje heerlijk! We zagen hier onze eerste wilde
dieren: zebra’s, elandantilopes, witstaartgnoes, struisvogels en bavianen. En overal,
als overal op onze reis, prachtige vogels. In het Golden Gate Park is het prachtig
wandelen en ook het Basotho Culturale Village is een aanrader.
Clarens zelf is een gezellig
dorp met veel restaurantjes
en kunstachtige winkeltjes.
Hierna moesten we een eind
rijden naar de volgende
bestemmingen, 8 uur! We
hadden een huisje gehuurd
vlakbij Hluhluwe-Umfolozi in
KwaZuluNatal. De lodge
bleek van Nederlanders te
zijn. Het ligt midden in de
natuur tegen het False Bay
Park (heerlijk wandelen
langs de waterkant, heerst
een heerlijke rust en veel
vogels).

In Hluhluwe hebben we met eigen auto veel dieren gezien: olifanten, neushoorns,
buffels, nyala’s, kudu’s, giraffes, etc., etc. Vlakbij Hluhluwe (richting Durban aan de
snelweg een afslag verder) is een lodge met een Cheetah-rehabilitationcentre. Om 4
uur ’s middags kun je kijken hoe ze de dieren voeren: spectaculair!
En het aller-leukste: je kunt een cheetah aaien!!

De volgende locatie was Cape Vidal.
Hier hadden we een huisje vlak
achter het strand. En midden in het
reservaat iSimangaliso
WetlandPark. Geweldig! Aapjes,
bushpigs, duikertjes en mangoosten
kwamen bij het huisje en je liep er
zo het prachtige strand op:
kilometers zand, bijna verlaten.

Overdag reden we door het park en weer veel dieren. Hier de eerste nijlpaarden en
krokodillen. Ook erg veel vogels. Hoogtepunt waren twee neushoorns die de weg
versperden!

St. Lucia is een gezellig dorp met restaurantjes en winkeltjes en, zoals overal, een
Spar. Hier is ook een Krokodillenpark. Hier worden onhandelbare krokodillen
opgevangen en jonkies gekweekt om in het wild los te laten. Leuk om te bezoeken.
Hierna hebben we Zuid Afrika verlaten en zijn we naar Swaziland gegaan. Swaziland
is wel duidelijk een armer land, al is KwaZuluNatal in het noorden ook erg arm. Maar
beide wel erg mooi. We hadden een huisje gehuurd op een holidayfarm: Nyanza
Farm. Er zijn allemaal boerderijdieren en ook vangen ze er huisdieren op. Dus veel
katten en honden. Daarnaast is er een manege. We hebben een paar buitenritten
gemaakt door de ananasvelden door het hoge suikerriet!

En de laatste week van onze vakantie hebben we doorgebracht in Marloth
Park: heerlijk! Midden in de natuur, de dieren die bij het huis Mhofu komen,
het Kruger Park! Eigenlijk zijn we niet veel weg geweest. We hebben alle dagen
langs het hek met het Krugerpark gelopen, ’s avonds met vrienden de zon zien
ondergaan bij de viewpoints, natuurlijk braai gemaakt.
Ook nog een paar keer gezwommen in het ijskoude zwembad van Marlothpark (het is
tenslotte winter), maar dat maakte de kinderen niets uit. Bij het zwembad hebben we
ook nog een afdruk van een luipaard gezien. Spannend. In Komatipoort hebben we
souvenirs gekocht en geluncht bij het Stoepcafe. En natuurlijk zijn we met onze
vrienden die in het tegenoverliggende huisje logeerden een dag met Kobus het
Krugerpark in geweest. Wat hebben we veel gezien, ook de hele Big Five, een echte
‘kill’!
Hoogtepunt
iedere dag waren
toch wel de
dieren die bij het
huisje kwamen:
de kudu’s die uit
je hand eten, het
makke
bushbokkie, de
wrattenzwijnen
(mijn dochtertje
aaide ze zelfs op
hun buikje, ze
gingen op hun
rug liggen voor
haar), de brutale
apen, de
fantastische
bushbabies,
etcetera.

We hebben een heel bijzondere vakantie gehad, enorm veel gezien en ervaringen
opgedaan. We kunnen nog heel veel vertellen over de mensen die we ontmoet
hebben, de dieren die we gezien hebben. Meer dan duizend foto’s hebben we
gemaakt. Voor volwassenen was het prachtig, maar ook voor kinderen.
Een vakantie die ons bijblijft.

