
Van 9 -16 maart hebben wij, Simon en Marja,  mogen genieten van 
Mhofu, wat een voorrecht om te kunnen verblijven in zo’n 
mooi en gezellig bush huis! 
 
Hoe kun je beter naar Marloth afreizen dan door de Wildtuin, we 
kwamen net na de middag aan in Nelspruit en zijn  via Numbi 
Gate  afgezakt naar Malalane gate, 
tijdens deze rit zijn we getrakteerd op een troep Wilde honden zo 
speciaal om deze dieren weer te zien! 
Ook Olifanten, kudu, waterbok, grijsbok, rooibok, prachtige 
bromvogels, Gnoes maakten deze rit heel bijzonder. Het 
allermooiste was eigenlijk het feit dat het regende in KNP en niet 
zo’n beetje ook! 
 
Zou nu dan eindelijk de broodnodige regenperiode zijn 
aangebroken…….wij duimen ervoor! 
Laurika’s moeder verwelkomde ons bij Mhofu…ze heeft ons wegwijs 
gemaakt….het voelde als thuiskomen. 
De volgende ochtend kwam Laurika zelf de Wifi brengen even 
gezellig kennisgemaakt, wat een aardig mens! 
In de tuin bij Mhofu al snel begroet door de bosbokjes en de ozo 
brutale warthogs, ze hebben het op jullie bankje bij de waterhole 
voorzien. 
 
In de loop van de week zijn we bezocht door kudu,rooibokkies, 
warthogs, schildpad, blauwapen, hagedissen, gekko teveel om op te 
noemen. Mhofu is een echte aanrader voor de echte bushliefhebber! 
De ritten in de wildtuin hebben weer prachtige sightings opgeleverd, 
de eerste dag was heel avontuurlijk vanwege de vele regen waren 
diverse gravelroads moeilijk begaanbaar, bleken achter ons te zijn 
afgesloten, wel veel gezien, olifanten , diverse antilopes, giraffes, 
veelal sterk vermagerde hippos, cheetah, leeuwen, een groep van 7! 
Neushoorns, python, buffels, een grote diversiteit aan vogels groot 
en klein, schildpadden enz hyena’s enz, enz. Wat hebben we weer 
geweldig genoten van alles wat het Kruger Park te bieden heeft! 
Wij kwamen dit keer met een missie welke geheel geslaagd is en 
zullen voortaan van ons eigen bushhuis gaan genieten. 
Ivo en Wilma wie weet ontmoeten we elkaar in de toekomst weer 
hier in Marlothpark! 
  
Groeten, Simon en Marja 
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