Ivo & Wilma waren de maand december 2011 in Mhofu!
We hadden onze reis zo ingedeeld dat onze vrienden ons ophaalde in joburg en 2 dagen later onze huurauto zouden
ophalen bij het vliegveld Lanseria dichtbij Roodepoort. We hebben heerlijke dagen bij onze vrienden gehad. Lekker
bijkletsen en wijn inkopen bij de Makro. Deze keer was dewijn niet alleen voor onze vakantie in Mhofu maar ook om
wijn op te leggen in de prachtige nieuwe wijnkelder van onze vrienden. Deze bewaar wijnen liggen op temperatuur
en bij onze volgende vakantie pikken we deze weer op!

Op de dag dat onze vrienden gewoon moesten werken, hebben we een heerlijk dagje gehad. Gewandeld op de
Estate (lopen springbokken rond) met hun hondje Anouk en in de middag hebben Roelie en Frits bezocht (onze
voormalige caretakers van Mhofu en inmiddels vrienden). Het was fijn om hen weer te zien.
In de avond hebben onze vrienden ons getrakteerd op een diner in the Cradle of Human Kind, Restaurant Roots.
Heerlijk gegeten met bijpassende wijn.

De reis naar Marloth Park verliep prima. Geen oponthoud en prachtig groene bomen. In Nelspruit hebben we
geluncht met onze lieve vrienden Ronelle en Lea. Gelukkig zouden we elkaar met Kerst nog uitgebreid zien! Maar dat
wisten we op dat moment niet. Ook het weerzien met Mimmie en Norval was ook weer heel fijn. De beste caretakers
die je maar kan wensen. Alles wordt voor ons geregeld, je kan niet bedenken wat allemaal, het is veel.
We zijn uiteraard veel naar Kruger geweest en hebben ook genoten van het fietsen en wandelen in Marloth Park.
Omdat we deze vakantie een tracking (sporen) cursus gaan volgen, hadden we een kleine week ervoor en erna.
Deze vakantie waren we weer erg gelukkig, de Big 5 samen met cheetah, zwarte neushoorn en wilde hond! Top dus.
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Op weg naar Moholoholo Mountain View hebben we ook nog een nacht gekampeerd met onze tent in Satara.
Je kunt dit verslag lezen op: http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.com/tracking‐course.php
De wegen waren slecht door de vele regen die gevallen was. Toen we kwamen viel het mee maar bij vertrekwaren de
potholes enorm. Bij gate 2 naar Crocodile Bridge wordt een asfaltweg aangelegd (voor de helft klaar in december
2011) dan wordt de rit korter naar Kruger. Omdat de Zuid‐Afrikanen vakantie hebben vanaf half december tot 3e
week januari lagen deze werkzaamheden stil tijdens de vele regenval. Hopelijk is e.e.a. voor de winter klaar.
Hieronder de foto’s van de nieuwe weg die eraan zit te komen.

De zogenaamde Ngwenya road naar Komatipoort
In Marloth Park is ook een speeltuin bij het Bushcentre geopend. Daar vinden we ook een slagerij en een
groenten/fruit winkel. Bij het Marlothi Shopping centre is nu een delicatessenzaak geopend. Een slagerij in de
supermarkt. Dus boodschappen doen in Marloth Park wordt beter. Dat is fijn om te zien.

De tuin en ons huis was weer prachtig met dank ana Mimmie en Norval. Inmiddels hebben we onze gewenste
wijnladen onder de trap zodat we een soort van eigen “wijnkeldertje” hebben. De huurders kunnen hier natuurlijk
ook weer van genieten! We hebben weer veel dieren op bezoek gehad. Impala, kudu, nagapie, genetkat, hadeda,
bosbok, wrattenzwijnen, leguaan en veel vogels. Hieronder een impressie.

Ons veblijf was heel bijzonder omdat we ook Kerst vierden in Zuid‐Afrika. De Zuid‐Afrikanen vieren alleen 1ste
Kerstdag met een lunch. Dat hebben we samen gedaan met onze vriendinnen en hun moeders. Dat was baie lekker.
Onze auto weer ingeleverd op Joburg airport en met de KLM (dit was voor ons voor het eerst) rechtstreeks naar
Amsterdam waar Bob en Inge ons ophaalde. Tot in 2012!
Wilma Lauteslager
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