
De familie Lazeroms waren in van vanaf 11 juli 2018. 
 
We zijn 7 nachten in Mhofu geweest. We zijn daar hartelijk ontvangen en ook de 
mensen die we op het park tegen kwamen waren erg vriendelijk. De plek van het huis 
is echt fantastisch, dicht bij de rivier waar we iedere dag nijlpaarden en impala zagen 
maar ook met regelmaat olifanten en zelfs leeuwen. We hebben een aantal ochtenden 
dan ook heerlijk ontbeten op een van de bankjes aan de rivier. Geweldig dat je op de 
veranda zit de nijlpaarden hoort in Kruger maar ook de zebra's, bokjes, apen en 
vooral de bushbaby's in de tuin komen.  
 

 

Verder zijn we een aantal malen naar 
het Krugerpark gereden, schitterend. 
Tijdens een sunset gamedrive 4 
leeuwen op de weg van heel dichtbij 
mogen zien. Spannend maar 
prachtig. De kinderen hebben heerlijk 
gezwommen in het zwembadje bij het 
huisje maar ook bij Marloth Park 
Amazing River View Restaurant  waar 
een mooi zwembad is en een 
restaurant met prachtig uitzicht en 
erg vriendelijk personeel.  
 
We zijn nog naar de fundreasing dag 
voor de brandweer geweest. De 
kinderen vonden het leuk om op het 
luchtkussen te springen, de slangen 
aan te raken tijdens de slangenshow 
en wij vonden het vooral leuk tussen 
locals te zijn die van alles vertelde 
over de slangen die ze in de zomer in 
hun tuin tegen komen.  
 
Ook hebben we fietsen gehuurd en 
zijn we door Marlothpark gaan 
fietsen, een flinke klus berg op en 
berg af in 27 graden maar superleuk 
om te doen. We zijn een dag de 
panorama route gaan rijden. Deze 
viel ons wel flink tegen, achteraf 
waren we liever nog een dag naar het 
Krugerpark gegaan. De uitzichten in 
Swaziland vonden we velen malen 
mooier. En de watervallen waren 
mooi maar met grote hekken ervoor 
en heel toeristisch. 
 
 

Verder was het heel fijn dat het huis zo compleet ingericht is, echt alles was aanwezig 
en lekker Nederlands. Kortom we hebben echt een heerlijke week gehad, één 
om nooit meer te vergeten.  
 
Bedankt voor de informatie vooraf en de goede zorgen. 
Groetjes Judith 


