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Met Ineke, Ans en Jos naar Zuid Afrika
In de meivakantie gaan we weer met Ans op stap. Dit keer op safari
naar Zuid-Afrika. We vliegen op Johannesburg, waar we 's avonds
aankomen. De andere dag halen we de huurauto op en rijden via de
Drakensbergen, Natal en Swaziland naar het Kruger park.
Hier verblijven we een paar dagen in het zuiden, waarna we drie
dagen in het westen een privé park (Mohlabetsi) bezoeken. Via de
prachtige Blyde canyon weer terug naar Johannesburg voor de
terugvlucht.
27 april hoopt Ans haar 87e verjaardag te vieren in het Marloth park,
waar we zebra's, giraffen en kudu's hebben uitgenodigd om haar te
feliciteren.
Voor een uitgebreide routebeschrijving met o.a. detailinformatie
over de leuke hotels en lodges is te vinden op:
www.josvddool.nl/Paginas/ZuidAfrika2016_info.htm
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We zijn op pad!
vrijdag 22 april 2016, Spioenkop, Zuid-Afrika
De eerste dag in Zuid Afrika zit er bijna op. We zijn net aangekomen in de heerlijke Spioenkop lodge in de bergen van Natal.
Hier hebben zich de grote veldslagen uit de Boerenoorlog ruim een eeuw geleden afgespeeld. De eigenaar van de lodge heeft hier
een serie op TV over gehad. Morgen meer over deze bloedige geschiedenis die me als kind zo fascineerde.
Maar goed, laat ik bij het begin beginnen. Woensdag op ons gemak met de trein naar Schiphol en de shuttle naar vd Valk hotel.
Heerlijk gegeten (enorme visschotel voor drie).
Donderdag vroeg op en na een 'traditioneel' heerlijk ontbijtje bij vd Valk met de shuttle naar Schiphol. We hadden gehoor dat de
rijen tegenwoordig enorm zijn en dat is helaas waar. We mochten echter vanwege de 86 jarige Ans bij de korte 'aparte gevallen'
rij inchecken. Ze adviseerden hier echter ook om assistentie aan te vragen tot het vliegtuig. Dat bleek een groot drama. Na ruim
een uur wachten werden we onder begeleiding , Ans in een rolstoel, langs de douane geleid (waar geen wachtrij was) en konden
we als laatsten nog net aan boord. Geen koffie, geen winkeltjes voor Ien en de stress of wel wel op tijd bij het vliegtuig zouden
zijn. Hadden we beter zelf kunnen doen.
De vlucht was perfect. Goede service en faciliteiten en voor we er erg in hadden waren we 10,5 uur verder en landden we om
21:00 in Johannesburg. Geen tijdsverschil en dat is lekker. De auto halen we morgen pas op. Nu met de hotelshuttle naar het
dichtbij gelegen Garden Court hotel. Snel even een biertje en snel naar bed.
Vrijdag met alle spullen terug naar het vliegveld. Hier staat de auto klaar. Na wat formaliteiten kunnen we op weg. Johannesburg
is erg druk, maar de wegen Europees. We rusten halverwege even in Vrede en passeren meer leuke plaatsen als Tweeling en
Overkruin. Ik wilde nog langs het Royal Natal Park, maar daar ontbreekt helaas toch de tijd voor. We komen wel langs de afslag
naar dit mooie park en zien de prachtige rotsformaties in de verte aan ons voorbij trekken. Deze omweg voert ons wel langs een
paar geweldige uitzichtpunten.
Vlak voor donker zijn we bij onze bestemming. De Spioenkop lodge ligt midden in de bergen. Vanuit onze bungalow hebben we
een prachtig uitzicht over het dal. Hier is een wildpark. Morgen met de verrekijker zien of we wat kunnen spotten!
Morgen de omgeving bekijken en dan voor twee nachten naar het Ithala park. 20 jaar geleden de Parel van Natal, maar volgens
de laatste recensies toe aan een grote onderhoudsbeurt. We zijn benieuwd!

Ans scoort haar eerste zebra's bij knulletjes langs de weg.

In Spioenkop een lekker wijntje op het begin van de vakantie

13 reacties bij dit reisverslag
Geweldig om te lezen
Hoor graag meer over jullie reis.
Geniet er van
Groetjes

Fijn dat jullie het zo naar je zin hebben. Was dat een zigzag
route over Vrede, Tweeling en Overkruin? Hoe zien die
dorpjes eruit en kan Oma er wat Afrikaans kletsen?
Groeten!
Bob

Peter en Virginie

Smaakt naar meer verhalen....we kunnen niet wachten.
Dikke kus van ons xxx
Klinkt goed! Xxx

Fam van Herwaarden

Mik

Leuk man, jaloers. Hier een binnenbrandje gehad in HE,
maar alles weer onder controle. Veel fun jullie grt
Lieve luitjes,

Rob

Wat een leuk verslag! Lekker uitgebreid, ga zo door!
Geniet er maar lekker van met z'n 3'en.
Dikke kus

Hartstikke leuk om jullie zo te kunnen volgen.
Liefs van ons.

Denise

Piet en Lucy

LEUK!!! We kijken al weer uit naar het volgende verslag!

Zijn benieuwd naar de rest van de verhalen.
Heel veel plezier daar met zijn drieën. Genieten van het
mooie zuid Afrika.
Groetjes, Gijs & Yvonne

Janneke

Wat een prachtige belevenissen, en zo,n uitgebreid verslag,
het lijkt net , of we er zelf bij
zijn super!
Veel liefs
Stella en Maarten

Geweldig om jullie eerste ervaring op Pindat te lezen.
Heerlijk om zo met jullie mee te kunnen genieten. Enjoy
South Africa! Op naar het volgende verslag.
Groet Ton en Angela

Gijs en Yvonne

Ha luitjes,
Ik ben benieuwd naar de rest van je verhalen. Misschien kan
je ook stukjes in de
krant gaan schrijven!!!! Leuke foto’s,Ien zit er relaxt bij.
Veel plezier met zn drietjes.Ik heb ook al wat dieren
gezien,alleen in de dierentuin in Rhenen. Weekendje
Arnhem{leuk plaatsje} Ik volg jullie op de voet.xxxxx Nine
Jos nog van harte met je verjaardag!!Sorry was het
vergeten,
Nine

Ondersteboveninnz.in.de.zon

Ans wat een prachtige foto's, lekker genieten op je
verjaardag!!
Veel liefs Johanna
Ans Zaal 14 dagen geleden

Eindelijk weer Wifi
dinsdag 26 april 2016, Marloth Park, Zuid-Afrika
We zijn een uurtje geleden aangekomen in The Needles aan de rand van het Kruger park. Een geweldig leuke lodge midden in de
natuur, waar we de komende drie nachten zullen zijn. De afgelopen dagen geen WiFi, dus een extra lang verslag.
Vanuit Spioenkop bijna de hele dag gereden naar het afgelegen Ithala park. De weg staat bekend als de Battlefield route en voert
je langs allerlei plekken waar de Boeren, Engelsen en Zoeloes elkaar in de haren zijn gevlogen. 'Onze' Spioenkop lodge was het
terrein waar 27000 Engelsen waren gelegerd, waaronder Churchill en Ghandi (hij vervoerde gewonde soldaten per brancard).
Alleen een kerkhof herinnert nog aan de bloedige strijd.
Een stuk verderop, bij Vrijheid, bezoeken we een replica van
tientallen in een cirkel geplaatste karren. Hier vocht een handjevol
Boeren tegen een overmacht aan Zoeloes. Duizenden Zoeloes
werden gedood en slechts enkele Boeren. Een geschenk van God.
Vanaf dat moment vonden de Boeren dat God hun het land van die
'wilden' had gegeven. Een belangrijk moment in de historie van Zuid
Afrika. Op de foto de karren en kanonnen van Bloedrivier zoals de
plek na de slachting is genoemd.
Tegen donker zijn we in het Ithala park. Er zijn weinig gasten.
Onbegrijpelijk, zo'n mooi park en zo'n leuke lodge. We hebben een
familiehuis aan de rand en kijken uit op de hoge rotsen. Op het
terrein lopen aapjes en bushbucks rond.
De volgende dag rijden we met de auto wat door het park. Het is
begroeid en we moeten goed speuren. Al snel konen we impala's,
nyala's, zebra's en twee giraffen tegen.
's Avonds met z'n tweetjes een avondsafari gemaakt. Vooral het laatste uur in het donker is leuk als we beiden een grote lamp
krijgen om dieren te vinden. Hoogtepunt waren twee neushoorns op de plek waar we even uit de auto waren voor een korte
pauze. Maandag voor het ontbijt een korte gamedrive gemaakt. Na het eten samen met Ans een extra rondje naar de uitgang.
Weer veel beestjes en mooie uitzichten.
De rit naar Swaziland valt tegen. We zijn 5 uur ipv de verwachte 3 uur
onderweg. De route gaat via Ermelo, Amsterdam en Houdkop. We hebben
een kleine grensovergang, waarna de wegen in Swaziland dramatisch slecht
zijn.
We overnachten in Mlilwane, waar we vlak voor donker aankomen. Het is
verrassend leuk. Een deel van het kamp bestaat uit 'beehives', traditionele
halve bol hutjes van riet. Het park er omheen zit vol met wild en ook rondom
de huisjes lopen veel impala's, nyala's en zwijnen rond. De zwijnen warmen
zich op aan het kampvuur! We hebben een leuk huis. Enorm groot met een
zitgedeelte dat uitkijkt over de heuvels. Hier hadden we wel wat langer willen
blijven.
Dinsdag (vandaag) weer richting Zuid Afrika. Eerst even naar een 'cultureel dorp' zoals ze traditioneel in Swaziland woonden.
Ans gaat uit haar dak en weet de harten van die mensen te stelen. Een leuk uitje!
Hierna snel verder, de grens weer over en voor vieren zijn we aan de rand van het Kruger park. The Needles is een lodge in het
Marloth park. Marloth is een groot stuk bush aan de Crocodile river. Aan de andere kant is Kruger. In het park konden mensen
een stuk kopen en hebben hier een lodge, guesthouse of gewoon tweede huis neer gezet.
Dieren lopen gewoon rond en we hebben als aapjes, gnoes en impala's gezien. Er is hier veel te doen. Vanavond gaan we kijken
hoe we de dagen hier op gaan vullen, maar een ding is zeker: we komen tijd te kort!
Foto's 1 en 2: Ithala NP

Foto's 3,4,5: Mlilwane (Swaziland)
Foto 6: de nightdrive (Ithala)

Al 8 reacties bij dit reisverslag
Bedankt weer voor je leuke verslag en foto's! Ziet er hartstikke leuk uit! Hier is het weer erg naar...koud, regen, sneeuw en
hagel...af en toe een zonnetje..
Koningsdag valt dus wel zo'n beetje in het water..
Veel plezier nog en groetjes!! Xxx
Mik

Leuk verslag. Vooral de foto van Ans met de Swazi-vrouwen is prachtig! Maar die van jullie drietjes vinden we ook heel
duidelijk.
Ik verbaas me telkens weer over jouw lef, Ineke. Ik weet hoeveel moeite je had om het ouderlijk huis te verlaten en zelfstandig te
gaan wonen en nu durf en doe je zoveel!
Lieve groeten van ons.
Piet en Lucy

Lieve Ans, Jos en Ineke. Wat een prachtige reis maken jullie!!! De foto's geven een mooie weeerslag van de verstilde sfeer, het
uitgestrekte landschap met z'n indrukwekkende bergen en de overweldigende natuur met de dieren..........Wat zijn jullie rijk dit
alles te mogen zien en ervaren.......!!!! Geniet ervan met volle teugen!!!! Vandaag is Ans jarig, koningsdag hier. Het regent en is
heel koud.
Voor Ans een fijne verjaardag vandaag speciaal in het land van je dromen. Véél plezier en nog vele jaren in zo goed mogelijke
gezondheid. Ik kijk uit om naar de verhalen te mogen luisteren over je belevenissen die je te vertellen hebt over deze reis....... bij
terugkomst. Wat een prachtig, vrolijk, kleurrijk plaatje tussen de Swazi-vrouwen.......... Dikke kus voor jullie en nog een hele
mooie reis verder..........
Teuntje

Wat een prachtig verslag weer van jullie prachtige reis. Ook namens Arie van harte gefeliciteerd Ans!! Fijne dag!
Janneke

Hoi Jos,
Leuk om jullie reisbelevenissen zo al tijdens de reis te kunnen volgen. Een erg mooie reis!
Groetjes Jeroen (reis met een lange ij)
Jeroen

Tijdens het lezen van jullie reisverslag en het bekijken van de foto's krijgen we een héél goede indruk van het mooie Zuid Afrika.
Wel spannend zeg, in het donker met een lamp op stap en dan een een ontmoeting met 2 neushoorns. Spannend maar ook heel
mooi en bijzonder. Tot jullie volgende WiFi punt en ik kijk weer uit naar jullie verslag. Geniet met elkaar van deze prachtige reis.
Liefs Angela
Ondersteboveninnz.in.de.zon

Mooie reis maken jullie zeg, en zo gaaf dat wij er een beetje van mee mogen genieten. Enjoy
Rob smid

Wat een mooi vervolg van jullie prachtige reis, ook de illustratie met de foto's is fantastisch. Ans van harte gefeliciteerd! Je
verjaardag daar in het mooie Zuid-Afrika moet wel een extra mooi gevoel geven! We kijken al uit naar het volgende verslag.
Veel liefs van ons!
Stella en Maarten

Ans vandaag 87 jaar!
woensdag 27 april 2016, Marloth Park, Zuid-Afrika
Ans is vandaag 87 geworden !! Vanmorgen dus uit volle borst gezongen en haar even onder een laag serpentine en ballonnen
bedolven. Bij het ontbijt alle lieve kaartjes van familie en vrienden gelezen. Hartverwarmend!

We zijn drie nachten bij The Needles, een enorm leuke lodge aan de rand van het Kruger park. Vanmorgen kwamen eerst de
zebra's langs om Ans te feliciteren, gevolgd door kudu's een wildebeest en de familie wrattenzwijn. We doen vandaag rustig aan.
Heerlijk relaxen in de tuin en 's middags een kort rondje in het Merloth park. Prachtige uitzichten over de Crocodile rivier en het
Krugee park.
De geplande excursies voor vandaag en morgen (wandelsafari en iets met tamme olifanten) gaan niet door. Vol. Het is
laagseizoen, maar vanaf vandaag is het een lang weekend voor veel Zuid Afrikanen.
Tegen de avond komen de schattige bushbabies weer tevoorschijn. Er woont een familie van 7 bij de lodge. Je kunt ze goed zien.
Met wat bananen komen ze dichterbij. Ze eten zelfs uit Ien haar hand!
Vanavond gaan we braaien. Het vuur wordt nu opgestookt en we maken ons op voor een heerlijke avond in de open lucht!

Al 9 reacties bij dit reisverslag
Geweldig om jullie avonturen te lezen! En natuurlijk van harte
gefeliciteerd voor Ans.
Mariska en ron

Gefeliciteerd met Ans en Ans natuurlijk gefeliciteerd. Wat een
leuke verjaardag foto’s Lekker hoor een dagje relaxen. Jammer
dat jullie excursies niet doorgaan maar veel plezier bij het
braaien??????
Groeten uit n koud en nat Spijkenisse
Angela
Ondersteboveninnz.in.de.zon

Ans van harte gefeliciteerd met je 87e verjaardag!!
Mik

Van harte gefeliciteerd.
Jan Stofberg

Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag ; Alexander heeft niet zulk mooi weer op zijn verjaardag hoor
Hans & Anneke

Gezellig feestje geweest zo te zien! Ook nog onverwachts bezoek gehad !
Hoe was de braai? Echt een feestmaal voor Ans zeker? Jammer van de excursies maar jullie zullen nog voldoende kansen krijgen
...... Enjoy!
Denise

Hallo Ans, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en nog veel plezier!!!!!
Nine

Super wat een mooie reis en wat een gave locatie om je verjaardag te vieren. Leuk om via de verslagen mee te genieten.
Heel veel plezier nog met elkaar.
Joke

Een dag te laat, maar alsnog van harte gefeliciteerd Ans. Dat ziet er feestelijk uit, een onvergetelijke verjaardag zo te zien! Nog
heel veel plezier met elkaar!
Janneke

Twee dagen in het Kruger park.
vrijdag 29 april 2016, Kruger National Park, Zuid-Afrika
28 april. Vanmorgen om 4:30 al op. We gaan een dagje naar het Kruger park en vanwege een lang weekend in Zuid Afrika is het
vreselijk druk. We zijn om 6 uur bij de gate. Een lange rij auto's en een afschuwelijke bureaucratie zorgen er voor dat we pas om
7:30 op pad kunnen. Het is enorm droog geweest. Het regenseizoen is ten einde en er is zo goed als geen regen gevallen. Vooral
een ramp voor de grazers. De verwachting is dat voor de eerste regens van oktober alleen al 28.000 buffels wegens gebrek aan
groen gras zullen sterven.
We rijden snel door naar Lower Sabie, waar de Sabie rivier voor
grote wildconcentraties zorgt. Plotseling spektakel. Een luipaard
heeft een impala gedood en vlak naast de weg in een boom gehesen.
We veroveren een plekje vooraan, maar het prachtige dier heeft dan
inmiddels de schaduw opgezocht.
We lunchen in Lower Sabie. We hebben goede herinneringen aan dit
kamp, maar in 20 jaar is veel veranderd. Zo massaal, mensen
vechtend om een plekje in het enorme restaurant , het lijkt wel
Blijdorp. Pangggg!!! , dat was onze roze luchtballon.
Snel weg en langs de rivier richting Skukuza. Vooral veel olifanten.

De dames willen niet al te laat terug zijn in de lodge, zodat we de korte weg door droog gebied terug nemen.
Achteraf een goede keus. Eerst mannetjes leeuwen met een buffalo kill en
even verderop komen we in een enorme kudde olifanten terecht. Een waar
spektakel !! Ien reed en zweette peentjes met al due kolossen om ons heen
met 'no place to go'.
's Avonds in de lodge vermaakt Ien zich weer met de grappige bushbabies.
Als ze zich even niet laten zien blijkt even later waarom. Een grote Galago
is ook op de bananen afgekomen en bushbabies staan op zijn menu!
29 april.
Met weemoed nemen we afscheid van The Needles lodge. De zebra's en
koedoes komen ons uitzwaaien. Het is een lange rijdag door het Kruger
Park naar het Olifants restcamp. We gaan wat later weg en kunnen snel het
park in.
Onderweg weer veel olifanten en verrassend vaak (slapende)
leeuwen. Het is ruim 200 km rijden en als je bij elk beestje stopt
maak je weinig kilometers. De zebra's, bokjes en zelfs leeuwen
snellen we voorbij.
Bij de Orpen dam gaan we er even uit. Het is de derde keer hier en
weer helemaal anders. Nu een groot open meer vol nijlpaarden en een
grote groep drinkende olifanten. Het blijft een favoriet plekje!
Hoogtepunt was naast de overstekende honingdas een grote familie
olifanten met veel kleintjes die als kleine kinderen genoten van het
water. Ronddraaien, spetteren en lekker spelen. We genieten een half
uur en moeten ons dan door de olifanten slalommen om verder te
kunnen!
In Olifants hebben we twee rondavels. Ronde huisjes. Dezelfde indeling als 20 jaar geleden! We kijken uit over de brede,
prachtige Olifants rivier, waar drinkende olifanten de naam van de rivier eer aan doen.
We zitten nu in het restaurant aan de hamburger. Vanaf de berg waarop de lodge ligt heb je hier een onvergetelijk uitzicht over de

rivier en het achterland (Mozambique). We zien giraffes, olifanten en bokjes terwijl we het junkfood naar binnen werken.
Straks een nightdrive van twee uur. We zijn benieuwd!!!! (Net terug, behalve wat springhazen niet veel gezien)
Morgen verder naar Mohlabetsi, hopelijk het hoogtepunt van deze reis!!

7 reacties bij dit reisverslag
Fijn dat we elkaar net gesproken hebben via FaceTime. Hopelijk lukt het om foto's op de site te zetten. Heel veel plezier en geniet
van elkaar en het wild
Henri, Anne Marie, Thomas en Rosalie

Iedere keer is het weer een waar genot om jullie belevenissen uit Zuid Afrika te lezen.
Geweldig die wilde dieren zo dicht bij je in de buurt. Je ziet jullie genieten......en ik geniet
lekker mee. Morgen jullie hoogtepunt van de reis, ik ben al net zo benieuwd als jullie.
Liefs en geniet, Angela
Ondersteboveninnz.in.de.zon

Dag Jos en Ien (en Ans)
Ik vind het fantastisch om jullie reis via deze verslagen te kunnen
volgen. Zo ben ik ook een beetje mee op reis in Afrika.
Geniet ervan en kom gezond weer terug,
Kees
Kees Langeveld

Weer een heel indrukwekkend reisverslag.
Weer heel veel meegemaakt eij genieten mee met jullie!
In 20 jaar kan er veel veranderen, gelukkig verderop niet zo massaal,
bedankt voor de mooie foto's!
Stella en Maarten

Weer blij met de foto's en het verslag! Dat het daar zó druk kan zijn! Gelukkig hebben jullie veel moois gezien: zo'n olifantenkudde met kleintjes... prachtig! Dat wij zelf niet meer zo'n reis kunnen maken, maakt het extra interessant om met jullie de trip te
maken. Veel liefs!
Piet en Lucy

Echt een belevenis voor jullie, maar ook voor mij. De reisverslagen zijn zo
boeiend geschreven dat ik ook het gevoel heb in Afrika te zitten. Heerlijk!
Ik hoop dat jullie ( en ik ook, ha,ha ) ook van de komende reisdagen zullen
genieten.
Herman Breur

Hallo daar,
Kunnen jullie zo" bushbaby meenemen? Lijkt mij erg leuk voor Bollie. Wat
eensupermooie foto"s!!!!!!!!
Nine en Jan
Nine

Mohlabetsi Safari lodge
maandag 02 mei 2016, Limpopo, Zuid-Afrika
We zijn halverwege onze tweede dag in Mohlabetsi, een privé park dat grenst aan het immense Kruger park. We hebben het
fantastisch naar ons zin. Een bijna onzichtbaar 40 cm hoge elektriciteitsdraad op een meter of 20 vanaf ons huisje moet de wilde
dieren buiten houden. En die zijn hier volop! Giraffen, zebra's en impala's maken druk gebruik van de waterput waar we op
uitkijken.
Het programma is intensief. Elke ochtend om 5:30 op en na een snack
om 6:15 in een open landrover op pad. De gids zit op een stoeltje
voor op de auto om goed de sporen te beoordelen. Is er een groep
leeuwen, een neushoorn of kudde olifanten langs getrokken, dan
wordt de achtervolging ingezet. Soms zijn we wel een uur onderweg
voor we de dieren gevonden hebben, maar dat maakt het extra
spannend.
Gids Carl en tracker Lucky doet hun uiterste best om voor de gasten
de 'big 5' te vinden. De meeste gasten komen rechtstreeks uit
Johannesburg gevlogen, scoren hier hun 'big 5' en vliegen weer terug.
Wel lachen die Amerikanen.
Om 9:30 zijn we weer terug voor het uitgebreide ontbijt en dan is het
relaxen in deze mooie omgeving tot 14:00 voor de lunch. 15:30 gaan we weer op pad. Als het donker wordt gaan we met de
schijnwerper op zoek. Gisteravond was het spektakel. Een groep hyena's staken rennend over. Wij er achteraan. Na een kwartier
roken we een sterke lucht. Een luipaard had een impala gedood en de hyena's hadden de doodsstrijd gehoord, waren er naar toe
gerend en de prooi ingepikt. We konden heel dichtbij komen en zagen hoe in enkele minuten de impala in stukken werd
gescheurd en verslonden. De ca. 15 hyena's liepen rond onze open auto en je kon ze bijna aanraken. De tracker bleef gewoon
voor op de auto zitten met al die scherpe kaken om zich heen!
Als ik een arm om de voor mij zittende Ans sla schrikt ze zich rot. Ze denkt dat een hyena de auto ingekropen is en het oude
vlees op komt maken!
We hebben nu 4 van de 6 game drives achter de rug. Ans is twee keer mee geweest en vindt het geweldig. Gelukkig was ze er
vanmorgen niet bij. We zaten achter leeuwen aan en we konden er met de auto niet bij komen. Zwaar bewapend gingen we er
snel lopend achteraan. Uiteindelijk konden we ze niet vinden, maar het was een spannende ervaring.
Vanmiddag gaan we weer op jacht naar leeuwen en is er hopelijk tijd om ook de tracks van een luipaard te volgen. Die staat voor
ons het hoogst op de lijst. Ans is er al helemaal klaar voor en kan niet wachten om weer op pad te gaan! Iedereen is hier vol
bewondering voor haar!
Vanmiddag is er een een trouwerij. 2 Amerikanen gaan in de bush
trouwen. Op blote voeten voor de spirituele ervaring. Hoop dat ze
geen leeuw tegen komen voor de ultieme ervaring!
De big 5:
Het ultieme toeristische doel, vooral populair bij dikke Amerikanen.
Maak een foto van een leeuw, neushoorn, luipaard, olifant en buffel
en rij de rest voorbij.
Big betekent niet 'groot', maar het is de top 5 van de jagers. Olifant
voor het ivoor om mooie beeldjes van te maken, Neushoorn om de
hoorn waar impotente Aziaten die niet nagelbijten (de hoorn is van
hetzelfde materiaal als onze nagels) voor een vermogen denken hun
potentie te verhogen, luipaard vanwege hun mooie velletje waar rijke
troela's zich graag in toonden, een leeuw om te doden om je
mannelijkheid te tonen en de buffel omdat er lekker veel biefstukken
van gemaakt kunnen worden.
Telkens als ik iemand de term 'big 5' hoor gebruiken draait mijn maag een beetje om.

13 reacties bij dit reisverslag
Ha ha hi.. hi....wat een leuk verhaal! Ik zit me hier rot te lachen!
Ik hoop dat jullie heelhuids thuis komen...
Groetjes en liefs!
Mik

De foto's zijn hartstikke leuk! Vooral die van de 2 leeuwen vind ik
super.
Mik

Geweldig! Doet me een beetje denken aan onze reis naar Kenia.
Toen mama en Ab achterbleven bij de tent.
Gaaf hoor! Dikke kus !
Anne marie

We leven helemaal mee! echt leuk om jullie verslagen te lezen, veel plezier!
Ron en mariska

Wat kan je toch heerlijk spannend en vermakelijk schrijven Jos! De complimenten! En je moedertje niet meer zo laten schrikken
hoor! Wat maken jullie een hoop mee; om jaloers op te worden! Jullie moeten er wel vroeg voor op maar..... dan heb he ook wat!
Geniet er nog maar lekker van!
Denise

Het lijkt wel of ik een spannend boek lees en kijk al weer uit naar t
volgende hoofdstuk Goh wat maken juliie een prachtige reis zeg.
Wij gaan binnenkort wel even langs Blijdorp om ook van deze
dieren te genieten.......maar ja dat is toch anders. Blijf voorzichtig
doen, genieten en vooral heel veel foto's maken.
Liefs Angela
Ondersteboveninnz.in.de.zon

Leuk om jullie verhalen te lezen.Ien kijk je uit met de leeuwen ed?
Het is moeilijk tellen met 2 vingers,begrijpen de kleuters er
helemaal niets meer van.Ans is echt een kanjer......ANSJE
DESSING!!!!!!!!!!
Nine

Mooie foto"s,lief Jos zo met je moeder in de jeep,dat jullie dat zo met
elkaar mogen beleven.
Lfs van Nine
Nine

Je zou zo maar zin krijgen om naar Zuid -Afrika te gaan , veel plezier
en je mag best wat meer foto's posten .
Hans & Anneke

Wat een humorvol verslag! Ik kan me voorstellen dat je maag in
opstand komt als je "big 5" hoort noemen, maar je beschrijving ervan
is kostelijk!
Evenals je opmerking over de trouwerij op blote voeten!
Blijf alsjeblieft voorzichtig, want het verslag is geweldig, maar jullie
heel terug-zien is belangrijker.
Piet en Lucy

Tot nu toe geweldig spektakel zo te lezen en te zien op de foto's.
Gaat Ans of Ien morgen als tracker voor op de stoel zitten?
Wel lange dagen of doen jullie een middag dutje?
Geniet ervan!!!!
Koos 11

Wel lachen met die Amerikanen en hun big file,
Lijkt ons wel, dat jullie meer beleven.
Was wel schrikken voor Ans met die hyena's,
Weer mooie foto's en een prachtig verslag
We zien weer uit naar het volgende!
Liefs van ons beiden.
Stella en Maarten

Ontzettend leuk om jullie zo weer te volgen!!!
Wat schrijf je levensecht Jos je kan zo een boek gaan schrijven!!
Geniet nog fijn met elkaar van al het moois daar!
Liefs
Cor & Janny
Janny

Ons toetje: De Panoramaroute
woensdag 04 mei 2016, Graskop, Zuid-Afrika
Na 7 dagen in en rondom het Krugerpark zijn we toe aan ons toetje: de prachtige Blyde canyon. We zitten twee nachten in
Graskop bij een Duitse familie in een houten chalet, midden in het groen.
Ons vorige adres, de Mohlabetsi safari lodge, was inderdaad het hoogtepunt van de vakantie. De laatste game drives vielen helaas
wel wat tegen. Overal leeuwen en luipaard sporen, maar uren spoorzoeken bleef zonder resultaat. Eenmaal zaten we wel midden
in een groep olifanten. De gids liet ze tot op 2 meter naderen. Wat zijn ze groot, zo dichtbij !!
Vanuit Mohlabetsi was het 2 uur rijden naar Graskop. Van hieruit vandaag een aantal uitzichtpunten bezocht, waaronder
uiteraard de plek die in elke reisgids staat: de drie rondavels. Ans hobbelde weer lekker mee en leverde een sportieve
topprestatie. Vooral het vele klimmen en dalen bij de potholes (zie foto) was een lintje waard.
Vanmorgen ook in het museumdirpje Pilgrim's Rest geweest. Veel oude gebouwtjes, waarvan er sommigen nog ouderwets
ingericht zijn. Erg leuk, maar niet al te best onderhouden. 21 jaar geleden werd het nog door blanken beheerd, due trots waren op
hun verleden. Die zijn nu vertrokken en de Afrikanen hebben er niets mee en lijken alleen geïnteresseerd in de door toeristen
gegenereerde inkomsten. Wel jammer.
Morgen op ons gemak terug naar Johannesburg. We vliegen om 23 uur en zijn vrijdag weer terug. Het was weer een geweldige
vakantie, niet in het minst door de altijd opgewekte en enthousiaste Ans die ook dit keer een extra dimensie aan de reis heeft
toegevoegd!!!

8 reacties bij dit reisverslag
Dank voor je verslag! Mooie foto's ook!! Prachtig uitzicht...
Hier alles goed.
Tot gauw! Xxx
Mik 9 dagen geleden

Fijn dat jullie zo aan het genieten zijn! Heerlijk om jullie reisverslagen te lezen. En dan Ans hè ....... Wat is het toch fantastisch
als je dit allemaal kunt beleven op zo'n hoge leeftijd.
Herman Breur

Geniet van de laatste dag en een goede terugreis
Hans & anneke

Geweldig om ook dit hoofdstuk weer te lezen. Jammer dat jullie trip al bijna ten einde is en dat wij de geweldige verslagen en
foto's gaan missen. Wederom prachtige foto's. Wat een mooie bijzondere en dierbare herinnering om deze reis met je moeder
gemaakt te hebben. Alvast een goede reis en nog even genieten van de laatste dagen en uren in dit prachtige land.
Liefs Angela
Ondersteboveninnz.in.de.zon

Hallo luitjes,heerlijk om dit allemaal te lezen! Nog genieten van de
laatste dagen en een goede reis naar huis.
Nine

Wat een gave reis weer zeg! Ik heb jullie verslag met veel plezier
gelezen.
Groet Jeroen
Jeroen

Inmiddels al onderweg naar het vliegveld. Jammer! Dat betekent
een einde aan deze geweldige vakantie maar voor alle fans ook het einde van jullie bijzondere reisverslagen. Wanneer gaan
jullie weer ?
Ans verdient inderdaad een lintje en hoe leuk is het dat je kunt schrijven dat een 87-jarige een extra dimensie heeft toegevoegd
aan deze mooie belevenissen! Echt TOP! Ik wens jullie een goede en veilige terugreis. Lekker nagenieten moet in het vliegtuig
maar ook eenmaal weer thuis vast gaan lukken!
Denise 8 dagen geleden

Het is weer voorbij, maar prachtige herinneringen en foto's neem ik aan. Wat heerlijk om met zo'n top moeder te reizen. Dat is
wel een geschenk. En jij ook Ien, je boft met zo'n schoonmoeder! Goede thuisreis!
Janneke 8 dagen geleden

