
Sevda en Rob Zijdenbos verbleven van 20 t/m 24 december 2015 in Mhofu 

We genieten zo van de onbeschrijfelijke mooie natuur. Je ziet op een dag zoveel 
verschillende dingen en beleefd zoveel nieuwe indrukken dat je het onmogelijk kunt 
onthouden. Daarom vind ik het prettig om het e.e.a. op papier te zetten om het later 
nog eens te herlezen en er opnieuw van te genieten.  

Afijn, Mhofu, zo heet de bushvilla in Marloth Park. Marloth Park is een 
natuurreservaat op zich. Er staan vrijstaande villa's met gemiddeld 2.000 vierkante 
meter grond per villa. Er staan geen hekken op de erven van de huizen zodat de 
dieren die er lopen vrij kunnen gaan en staan. Er staan voornamelijk inheemse 
bomen en struiken. Bijna geen gras.  

De dag dat we arriveerden werden we verwelkomd door een clan vervet aapjes. Ze 
waren wel met 40 tegelijk. December is de maand van de jonkies dus deze 
hummeltjes waren volop aanwezig. Ze poseerden voor ons en ravotten in de bomen 
zodat we een mooie show konden aanschouwen. Na hun bezoek kregen we de zebra's 
op visite, daarna de impala's en de warthogs (wrattenzwijnen) en 's avonds het 
grappigste dier van allemaal.  

De bushbabies (galago)..!!! Dit zijn nachtdiertjes met grote ronde oogjes. Ze lijken 
een beetje op een kruising tussen een aapje en een mini beertje. Ook een beetje op 
een Cremlin. Hij kan ongelofelijk ver springen. We hadden in een bakje wat banaan 
gelegd. Eerst hadden we het niet door maar bij de schemering (we zaten natuurlijk 
op het veranda) zagen we in onze ooghoeken iets springen. Ik had geen idee dat ze 
zo springend zouden aankomen. Ik dacht gewoon klimmend. Maar nee hoor echt net 
een sprinkhaan... en hop..hop.. zo een paar meter van tak naar tak. Waanzinnig..!! 
Ze maken ook geluidjes, net of dat ze elkaar waarschuwen.. Jongens..!! hier komen, 
hier is lekker eten! Zo was er 1 en zo waren er 4.  

Het hoogtepunt van de dag waren er ditmaal meer. De vele vervet aapjes die een 
show weggaven.. De zebra's die op visite kwamen, de giga hagedis van een meter 
lang die een boom inklom en de bushbabies. Voornamelijk de bushbaby die in banaa 
in zijn mond had en waarvan Rob een prachtige shot van heeft gemaakt. 
 
De volgende ochtend vroeg werden we door Sandra opgehaald. Een Zuid Afrikaanse 
die samen met haar man gamedrives verzorgd. Ditmaal was het om 5.15 uur. Ze zag 
een hyena liggen en ze had van andere rangers gehoord (die lui bellen elkaar als ze 
wat spectaculairs zien) dat er een luipaard in de buurt lag. Niet ver van de hyena lag 
de luipaard. Iets verderop zagen we een moeder wrattenzwijn met 3 baby’tjes naar 
de overkant lopen.  

Sandra keert de auto en ineens zien we de hyena achter zo een baby zwijntje rennen. 
We keken daar naar maar op dat moment draai ik mijn hoofd naar links en daar 
stond hij in vol ornaat, de luipaard.. Wauw...!!!! Mooi maar ook wel eng want hij 
stond nog geen 2 meter van onze OPEN auto. Hij staarde naar de achtervolging en 
liep rustig naar de overkant. Dat was dus het hoogtepunt van die dag, daarna nog 
heel veel zebra's, giraffen en olifanten gezien. Maar omdat er minder cheeta’s, 
luipaarden en leeuwen zijn trekken die beesten je toch meer. Ook hyena's waren hier 
best veel. Het blijkt dus dat de hyena op de 2e plaats in de rangorde van de 
dierenwereld staat. De leeuw staat op nr.1. Hyena's hebben de sterkste kaken en 
wanneer ze een zebra hebben gevangen dan eten ze deze met huid en haar op 
inclusief de botten. Voorheen werden hyena's als aaseters gekenmerkt maar het blijkt 



dat ze actiever zijn dan de leeuw en als ze in een groepje zijn dan druipt de leeuw af.. 
Allemaal nieuwe weetjes voor ons en best wel interessant. Op nr. 3 staan de wilde 
honden (nog niet gezien) daarna pas de luipaard en daarna de cheeta. 

Mhofu: een fijne bushvilla waar heel veel wild omheen scharrelt. Dagelijks werden 
we verblijdt met visite van verschillende soorten. Het huis heeft 2 slaapkamers en 2 
badkamers en heel veel privacy. Een fijne keuken en veel boeken over de dieren 
zodat je de namen van de dieren erbij kon zoeken.  

Iedere ochtend keken we direct uit het raam of er een dier stond, vaak waren er 
steenbokkies, impala's, of kudu's. Ze hadden een apart kraantje waar je gezuiverd 
drinkwater uit kon tappen en in alle kamers airco wat met deze hitte erg welkom was. 
200 meter vanaf de Crocodile river waar dagelijks veel olifanten en ander wild gespot 
kon worden. 

Sevda en Rob.



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 





 
 

 



 
 



 
 





Met Sandra een gamedrive. 
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Zwarte neushoorn 





 

 



 

 


