
Deze	  nieuwsbrief	  is	  meer	  vakantie	  dan	  Stichting,	  maar	  voor	  de	  nieuwsgierige	  mensen	  onder	  ons,	  lees	  
vooral	  door	  ;-‐).	  

13	  augustus	  –	  Van	  Johannesburg	  naar	  Hazyview	  
Vandaag	  een	  lange	  dag	  te	  gaan	  met	  de	  rit	  van	  Johannesburg	  naar	  Hazyview,	  cira	  5	  uur.	  Alleen	  Ed	  
heeft	  zo	  idioot	  slecht	  geslapen	  dat	  hij	  overweegt	  naar	  te	  huis	  gaan.	  Hij	  heeft	  al	  weken	  last	  van	  zijn	  
rug	  en	  het	  leek	  beter	  te	  gaan,	  maar	  het	  zogeheten	  historische	  dieptepunt	  is	  bereikt	  en	  overschaduwt	  
al	  het	  andere.	  Om	  vijf	  uur	  ’s	  nachts	  zijn	  we	  van	  ellende	  aan	  het	  googlen	  naar	  manueel	  therapeuten	  in	  
Johannesburg	  en	  we	  vinden	  een	  hele	  serie,	  waarvan	  de	  eerste	  om	  7	  uur	  ’s	  ochtends	  al	  aan	  het	  werk	  
gaan.	  We	  kunnen	  uiteindelijk	  terecht	  om	  half	  9	  bij	  een	  medisch	  centrum	  in	  een	  wijk	  met	  belachelijk	  
mooie	  huizen	  en	  Ed	  strompelt	  naar	  binnen	  en	  loopt	  naar	  buiten.	  Gelukkig.	  Nu	  hopen	  dat	  het	  blijft	  
helpen.	  

Na	  deze	  vertraging	  als	  de	  wiedeweerga	  door	  naar	  onze	  
meubilairman	  op	  de	  Oxford	  street,	  aan	  dezelfde	  zijde	  van	  
Johannesburg	  als	  de	  manueel	  therapeut.	  Deze	  man	  biedt	  een	  
fantastische	  service,	  we	  praten	  over	  de	  Stichting	  en	  ook	  hier	  
stuiten	  we	  op	  alle	  medewerking	  en	  lof.	  Alles	  kan	  geleverd	  worden	  
met	  een	  levertijd	  van	  circa	  een	  week.	  Moet	  je	  in	  Nederland	  eens	  
proberen,	  zal	  niet	  meevallen.	  We	  bestellen	  6	  tweedehands	  stoelen	  

voor	  de	  leraren.	  De	  huidige	  hebben	  kapotte	  leuningen	  en	  zittingen	  en	  zijn	  hard	  aan	  vervanging	  toe.	  
Dan	  de	  16	  kasten	  waarmee	  de	  lokalen	  eindelijk	  af	  zijn,	  alle	  boeken	  een	  plek	  krijgen	  en	  ook	  nog	  eens	  
afgesloten	  kunnen	  worden.	  Bij	  een	  viertal	  laten	  we	  er	  wieltjes	  onder	  zetten,	  zodat	  ze	  verplaatsbaar	  
zijn	  en	  deels	  als	  wand	  kunnen	  dienen,	  in	  de	  lokalen	  zonder	  tussenwand.	  En	  als	  verrassing	  een	  paar	  
tafels	  voor	  buiten	  om	  aan	  te	  zitten.	  	  

Vanaf	  daar	  de	  rit	  naar	  Hazyview.	  Het	  eerste	  stuk	  is	  saaie	  tolweg	  door	  een	  
niet	  al	  te	  spannend	  landschap,	  maar	  hoe	  dichterbij	  we	  komen,	  hoe	  mooier	  
het	  landschap	  wordt.	  We	  draaien	  de	  weg	  af	  bij	  de	  R36	  en	  koersen	  
noordwaarts	  naar	  Lydenburg	  om	  vanaf	  daar	  Long	  Tom’s	  Pass	  (zie	  foto	  
rechts)	  te	  nemen	  met	  als	  hoogste	  punt	  2125	  meter.	  	  

Eenmaal	  in	  Dullstroom	  aangekomen	  is	  het	  hoogste	  tijd	  voor	  een	  late	  lunch	  en	  daar	  begint	  mijn	  
telefoon	  te	  rinkelen	  met	  een	  anoniem	  nummer.	  De	  eerste	  keer	  mis	  ik	  hem,	  maar	  als	  hij	  in	  no	  time	  
opnieuw	  overgaat	  kan	  ik	  mijn	  nieuwsgierigheid	  niet	  bedwingen	  en	  neem	  ik	  hem	  op,	  de	  €	  1,64	  per	  
minuut	  maar	  even	  negerend.	  Goed	  onderbuikgevoel,	  want	  ik	  krijg	  goed	  nieuws	  dat	  we	  een	  
fantastische	  nieuwe	  klant	  binnen	  hebben	  en	  daar	  een	  gave	  aanbesteding	  voor	  mogen	  doen.	  Even	  
dataroaming	  aan,	  op	  de	  groeps	  app	  juichen	  en	  daarna	  weer	  terug	  naar	  het	  Afrikaanse	  landschap	  en	  
mijn	  gezinnetje.	  Maar	  niet	  zonder	  een	  mooi	  glas	  wijn	  bij	  de	  lunch	  te	  heffen.	  He,	  dat	  is	  fijn.	  Vorig	  jaar	  
kreeg	  ik	  ook	  bericht	  vanuit	  werk,	  maar	  dat	  was	  andersom	  dat	  een	  van	  onze	  grootste	  klanten	  buiten	  
onze	  invloed	  om	  er	  mee	  zou	  stoppen	  na	  terugkomst.	  	  

Het	  laatste	  stuk	  van	  de	  route	  is	  waanzinnig	  mooi,	  maar	  door	  alle	  vertraging	  
wordt	  het	  te	  snel	  donker	  en	  we	  zijn	  eigenlijk	  ook	  allemaal	  moe,	  dus	  we	  koersen	  
gelijk	  door	  naar	  Hazyview,	  zonder	  al	  te	  veel	  van	  die	  mooie	  Panorama	  route	  te	  
kunnen	  zien.	  	  Onze	  kamer	  hier	  is	  fantastisch.	  Ik	  denk	  de	  allermooiste	  van	  onze	  

hele	  vakantie,	  we	  eten	  heerlijk	  en	  vallen	  als	  een	  blok	  in	  slaap.	  



14	  augustus	  –	  Kruger’s	  Big	  Five	  Day	  
WAT	  EEN	  DAG!!!!	  Voor	  de	  vierde	  keer	  zijn	  we	  nu	  in	  Afrika,	  maar	  het	  is	  onze	  eerste	  Kruger	  ervaring.	  
Ook	  zijn	  we	  er	  nog	  nooit	  in	  geslaagd	  de	  big	  five	  te	  zien,	  want	  het	  luipaard	  is	  altijd	  voor	  ons	  verborgen	  
gebleven.	  Vandaag	  brengt	  daar	  drastisch	  verandering	  in.	  Beelden	  zeggen	  meer	  dan	  duizend	  
woorden,	  dus	  ik	  zal	  vooral	  foto’s	  inplakken.	  Resolutie	  slecht	  (anders	  wordt	  bestand	  te	  groot),	  maar	  
kom	  in	  Nederland	  maar	  de	  echte	  beelden	  kijken.	  We	  zien	  niet	  1,	  niet	  2,	  maar	  3	  keer	  luipaarden,	  in	  
totaal	  5	  stuks.	  De	  eerste	  had	  net	  een	  impala	  neergelegd	  (dat	  hebben	  we	  helaas	  net	  gemist)	  en	  lag	  
daarna	  lekker	  in	  een	  boom.	  De	  tweede	  zagen	  we	  alleen	  het	  puntje	  van	  een	  staart	  door	  de	  bosjes	  
wegrennen.	  En	  nummer	  3,	  4	  en	  5	  waren	  ook	  geweldig.	  Een	  mama	  met	  2	  welpen	  die	  in	  een	  soort	  van	  
nest	  lagen	  te	  peuzelen	  van	  uuuh,	  tsja	  iets	  bloedigs.	  

	  

Het	  bleef	  niet	  bij	  luipaarden.	  We	  zien	  de	  hele	  big	  five,	  inclusief	  3	  vrouwtjesleeuwen	  vlak	  langs	  de	  weg	  
en	  vele	  olifanten	  en	  neushoorns.	  Blij	  die	  laatste	  ook	  te	  zien,	  want	  het	  gaat	  niet	  best	  met	  de	  
neushoorn	  in	  Afrika.	  En	  buiten	  deze	  grote	  waanzinnige	  beesten	  nog	  
zoveel	  meer.	  Eindeloze	  impala’s,	  bavianen,	  duikertjes,	  vogeltjes	  in	  
alle	  soorten	  en	  maten,	  een	  kleine	  eekhoorn,	  kudu’s,	  een	  waterbok,	  
zebra’s,	  giraffen,	  nijlpaard,	  wildebeesten,	  het	  komt	  gewoon	  
allemaal	  voorbij.	  Britt	  spot	  het	  beste	  van	  ons	  allemaal,	  ze	  ziet	  zo	  
snel	  de	  beesten,	  echt	  heel	  gaaf.	  We	  lunchen	  heerlijk	  buiten	  waar	  
Britt	  ‘aangevallen’	  werd	  door	  een	  vogel	  (middelste	  foto	  hieronder).	  Helaas	  heb	  ik	  daar	  geen	  filmpje	  
van,	  want	  het	  was	  wel	  bijzonder	  grappig.	  

	  

We	  slapen	  ’s	  avonds	  in	  Skukuza	  kamp,	  het	  grootste	  en	  meest	  onpersoonlijke	  kamp	  van	  het	  Kruger	  
wisten	  we	  vanuit	  verhalen.	  Maar	  het	  viel	  alles	  mee.	  We	  werden	  heel	  vriendelijk	  geholpen	  en	  we	  
hadden	  een	  super	  leuke	  rondavel	  met	  3	  bedden	  erin.	  We	  steken	  
vanavond	  niet	  de	  braai	  aan,	  maar	  maken	  lekker	  gebruik	  van	  het	  
restaurant.	  Zelfs	  met	  wifi.	  De	  bavianen	  waar	  voor	  gewaarschuwd	  wordt,	  
blijven	  bij	  onze	  rondavel	  weg.	  Wel	  spotten	  we	  dan	  ook	  eindelijk	  de	  
eerste	  wrattenzwijnen.	  Die	  hadden	  we	  overdag	  nog	  niet	  getroffen.	  Ook	  
hier	  vallen	  we	  rond	  de	  klok	  van	  negen	  uur	  als	  een	  blok	  in	  slaap.	  

15	  augustus	  –	  Kruger	  &	  Panorama	  route	  Hazyview	  
Alsof	  het	  nog	  diep	  in	  de	  nacht	  is,	  gaat	  de	  wekker.	  O	  ja,	  we	  slapen	  middenin	  het	  Kruger	  en	  gaan	  vroeg	  
op	  pad.	  Kijken	  of	  de	  luipaarden	  en	  leeuwen	  zijn	  blijven	  liggen	  of	  wat	  anders	  moois	  in	  alle	  vroegte	  
kunnen	  spotten.	  De	  luipaarden	  zien	  we	  inderdaad	  opnieuw,	  maar	  het	  was	  wel	  een	  drukte	  daar	  met	  
rangers	  en	  andere	  auto’s.	  Er	  zou	  ook	  een	  hyena	  zitten,	  maar	  die	  hebben	  we	  niet	  kunnen	  zien.	  Toch	  



genieten	  we	  wederom	  van	  dit	  prachtige	  schouwspel,	  slechts	  enkele	  meters	  verwijderd	  in	  onze	  auto	  
van	  een	  van	  de	  meest	  dodelijke	  beesten	  op	  onze	  aardbol.	  

Ook	  levert	  onze	  ochtendrit	  van	  circa	  3	  uur	  ons	  opnieuw	  de	  big	  five	  op.	  Twee	  mannetjesleeuwen	  met	  
welpjes	  en	  nog	  veel	  meer	  moois.	  Waaronder	  twee	  gieren,	  veel	  olifanten,	  verschillende	  nijlpaarden	  en	  
ga	  nog	  maar	  even	  door.	  	  

	  

Vanaf	  daar	  gaan	  we	  terug	  naar	  Hazyview.	  	  Eerst	  wederom	  een	  bezoek	  aan	  een	  manueel	  therapeut	  
met	  Ed.	  De	  (blanke)	  man	  in	  het	  hotel	  zei	  dat	  we	  naar	  Nelspruit,	  ruim	  een	  uur	  verderop	  moesten	  voor	  
medische	  massage.	  We	  komen	  bij	  een	  zwart	  winkelcentrum	  aan	  met	  daarin	  een	  medisch	  centrum	  en	  
daar	  hebben	  we	  een	  afspraak	  gemaakt	  met	  een	  fysiotherapeut.	  Een	  kundige,	  donkere	  man,	  die	  
bijzonder	  veel	  kennis	  had	  over	  Europa	  (wat	  willen	  die	  Russen	  toch	  en	  ik	  snap	  niets	  van	  Griekenland,	  
leg	  me	  dat	  toch	  eens	  uit),	  maar	  ook	  veel	  kennis	  van	  spieren.	  Hij	  pakte	  Ed	  niet	  zachtjes	  aan,	  maar	  hij	  
kwam	  wel	  lachend	  en	  weer	  wat	  soepeler	  naar	  buiten.	  Maar	  de	  politiek	  hier	  is	  en	  blijft	  gespannen.	  
Waar	  gaat	  het	  toch	  naar	  toe	  met	  Afrika?	  De	  verschillen	  tussen	  rassen	  zijn	  van	  alledag	  en	  de	  zwarte	  
regering	  lijkt	  bij	  grote	  delen	  van	  ook	  de	  zwarte	  bevolking	  snel	  aan	  steun	  te	  verliezen.	  Er	  gebeurt	  te	  
weinig	  en	  een	  paar	  mensen	  worden	  te	  rijk.	  	  

Terwijl	  ik	  bij	  de	  fysio	  op	  Ed	  wacht	  en	  nog	  eens	  de	  handleiding	  van	  mijn	  prachtige	  nieuwe	  camera	  
bestudeer	  (ik	  snap	  pas	  een	  fractie	  van	  wat	  hij	  kan!),	  maakt	  Britt	  het	  shopping	  center	  onveilig	  en	  
scoort	  een	  rokje	  en	  3	  shirtjes	  voor	  bijna	  niets.	  Het	  transport	  hebben	  we	  nog	  steeds	  niet	  voor	  elkaar.	  
Een	  tweede	  quote	  binnen	  gekregen	  voor	  500	  ZAR	  minder,	  maar	  dat	  schiet	  niet	  op.	  Een	  heel	  mooi	  
aanbod	  van	  Rex	  van	  iemand	  die	  maandag	  naar	  Johannesburg	  en	  anders	  dinsdag	  leeg	  terug	  zou	  
rijden.	  Maar	  dat	  moeten	  we	  helaas	  afslaan	  omdat	  dan	  het	  meubilair	  nog	  niet	  compleet	  is.	  Wel	  komt	  
er	  ook	  het	  aanbod	  om	  met	  hun	  bakkie	  met	  de	  wildtrailer	  te	  rijden.	  Dat	  is	  interessant.	  We	  krijgen	  nu	  
niets	  anders	  geregeld,	  omdat	  het	  weekend	  is	  en	  kijken	  het	  nog	  maar	  even	  aan.	  	  

Na	  een	  lange	  en	  lekkere	  lunch,	  koersen	  we	  noordwaarts	  de	  
panoramaroute	  op.	  Een	  kort	  bezoek	  aan	  een	  Shangaandorpje	  en	  
daarna	  wisselt	  het	  ene	  vergezicht	  zich	  af	  met	  het	  andere.	  Ze	  dragen	  
namen	  als	  ‘Gods	  window’,	  ‘3	  rondavels’	  en	  ‘pinnacle	  rock’.	  Het	  is	  
prachtig.	  Daarnaast	  overal	  langs	  de	  weg	  wordt	  koopwaar	  
aangeboden	  voor	  weinig.	  We	  vatten	  het	  plan	  op	  inkopen	  te	  doen	  
om	  met	  hopelijk	  wat	  winst	  op	  Gemert	  Mert	  op	  13	  september	  weer	  te	  verkopen.	  Hartstikke	  leuke	  
spullen	  op	  de	  kop	  getikt.	  	  

	  



	  

	  

We	  laten	  ons	  nog	  afzetten	  met	  een	  zakje	  Macadamia	  noten	  voor	  €1,50	  bij	  een	  stoplicht	  ;-‐),	  maar	  we	  
lachen	  erom	  en	  peuzelen	  ze	  lekker	  op.	  Het	  is	  vakantie,	  in	  alle	  opzichten.	  We	  hebben	  plezier	  en	  
hebben	  het	  fijn.	  

	  

Hartelijke	  groet	  uit	  het	  Afrikaanse,	  

Jordie	  en	  natuurlijk	  Edgar	  &	  Britt	  


