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DAGBOEK: 

BESOEK AAN NASIONALE PARKE IN BOTSWANA EN ZAMBIË: 

MAANDAG 29 OKTOBER 2018 TOT MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 

INLEIDING 

Ons groep van ses het met ‘n Toyota Hilux en Jurgens Explorer karavaan en twee 

Landrovers (130 en 110 Defender)  deur Botswana, Namibië, Zambië en Zimbabwe getoer.  

 

 

DOEL 

Ons primêre doel was om die Zebra migrasie, (Nxai panne Botswana), Blouwildbees 

migrasie (Luiwa NP Zambië), en die Vrugte Vlermuis migrasie (Kasanga NP Zambië) te 

gaan bekyk. 

Ons wou ook tyd in die Zambesi rivier en Kariba dam bestee om vis te vang. 

Ons almal geniet dit ook om na voёls te kyk en het gehoop om ‘n paar skaars soorte te sien. 
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Ons is almal op ‘n stadium in ons lewens waar ons na mooi dinge soek om te waardeer. 

Ons wou dit ontdek en met mekaar deel.  

ROETE 

Ons het die volgende plekke besoek: 

1. Marakele Nasionale Park.  

2. Khama Rhino Nasionale Park.  

3. Nxai Nasionale Park. (South Camp) 

4. Chobe Nasionale Park (Ihaha)  

5. Ngonye Rivercamp. (Zambië.) 

6. Liuwa Nasionale Park. (Kwale kamp) (Zambië.) 

7. Kafue Nasionale Park. (Mapunga Kampeerterrein) (Zambië.) 

8. Kasanka Nasionale Park. (Zambië.) 

9. Kundalila watervalle. (Zambië.) 

10. Laer Zambesi area. (Mvuu Lodge) (Zambië.)  

11. Kariba dam (Eagles Rest.) (Zambië.) 

12. Lake Chivero. (Zimbabwe.) 

MAANDAG 29 TOT WOENSDAG 31 OKTOBER 2018 

Ons het na Marakele Nasionale Park wat ongeveer tien km vanaf Thabazimbi geleë is, 

gereis. 

Ons het naby Rooiberg op ‘n slegte grondpad gery toe die aanboord monitor se alarm 

afgaan wat aandui dat ‘n band van die Toyota vinnig lug verloor. 

Ek klim uit die lekker lugversorgde kajuit en voel hoe die hitte my in die gesig tref. Dit is 38 

grade celsuis! Eish! Vroulief het dit darem draaglik gemaak deur vir my ‘n yskoue bier te 

gee. 

Ek sien toe dat die linker agterste band ‘n gat in het waar ‘n skerp klip dit gesteek het. Die 

spaarband sal opgesit moet word.  

Ek sit die apparaat aanmekaar wat mens gebruik om die spaarwiel wat onder die Bakkie 

vas is, af te haal. Ek druk die apparaat op die regte plek in en sukkel om die plek te kry 

waarin die voorste punt moet pas om die spaarband te laat sak. (Dit is ‘n beperkte spasie 

tussen die addisonele brandstof tenk en die bak van die Bakkie.) 

Ek trek die apparaat uit om weer te probeer en sien toe dat die voorste deel van die aparaat 

agtergebly het. (Ek het die skroefie waarmee die apparaat aanmekaat gesit word, nie styf 

genoeg vas gedraai nie.) Dit daal op my neer dat ons nou ‘n probleem het! 
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Ek kan vanweë die beperkte spasie, nie die voorste deel herwin nie. Sonder die voorste 

deel, kan die spaarband nie losgemaak word nie. Die lek in die band aan die Bakkie, kan 

nie “geplug” word nie. Wat nou...? 

Gelukkig was ons in Toyota Hilux werêld. Binne tien minute stop drie boere met Toyota’s by 

ons.  

Ek leen een persoon se apparaat en verwyder die spaarband. Ons kry toe sommer ook 

goeie advies rakende ‘n kortpad na Marakele by ‘n ander boer.  

Toe is daar ‘n tweede probleempie. Vanweë die pad se kurwe kan die domkrag nie die 

Bakkie hoog genoeg oplig om die wiel te verwyder nie....  

Gelukkig het ek ‘n stut saamgeneem waarmee mens jou voertuig kan stabiliseer as die wiel 

afgehaal word. Ek domkrag toe maar die Toyota op, sit die stut in en laat sak die domkrag. 

Kry toe klippe en plaas onder domkrag om Hilux hoër te lig. Stel stut hoër en herhaal proses 

totdat Bakkie hoog genoeg opgelig is. Vervang toe die band. Ek is vol stof en vuil, maar die 

yskoue bier het darem baie lekker gesmaak!  

Ons het ‘n waardevolle les geleer. As dit in ‘n plek soos Liuwa Nasionale Park gebeur het, 

sou ons ‘n ernstige probleem gehad het.  

Ons het die band in Thabazimbi laat herstel en ‘n ordentlike domkrag gekoop. 

Ons het heerlik in die Bontle ruskamp gekampeer.  

 

Marakele het die mooiste natuurskoon! 
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Daar is ‘n drinkplek vir diere langs die kampterrein en ons kon vanuit ons kampstoele heerlik 

na diere kyk.  

Ons het ‘n groot renoster gesien wat half in die pad gestaan het. Daar is baie rietbokke en 

die voëllewe is iets besonders! 
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WOENSDAG 31 OKTOBER TOT VRYDAG 2 NOVEMBER 2018 

Ons Woensdag oggend vanaf Marakele na die Khama Rhino Nasionale Park in Botswana 

gereis. Die Park is sowat 40 km noord van Phalapye geleë.  

Ons het daar heerlik op ‘n ruim kampplek onder groot bome gekamp.  

Die Park is Kalahari sandveld. Daar is ‘n voël skuiling waar ons ure spandeer het om na 

voëls en wild te kyk. Ons het ook heelwat renosters gesien. Dit was ‘n lekker ondervinding. 
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VRYDAG 2 TOT SONDAG 4 NOVEMBER 2018 

Ons het Vrydag oggend na Nxia Nasionale Park vertrek en laatmiddag daar aangekom. 

Die laaste 37 km na South kamp waar ons kampeer het, is dik sand. Dit is regtig in die 

boendoes! Die kampplek het geen heinings nie en wildediere stap daardeur soos hulle wil.  

Terwyl ons in die aande skottelgoed gewas het, het olifante meters van ons af, water 

gedrink. 

‘n Jakkals het gereeld in die aande vir ons kom kuier. Hy vang dan die goggas wat na ons 

kamp ligte toe kom.  

Ons onderweg na die pan, ‘n leeu wyfie gesien. Sy was na die huise oppad waar van die 

park amptenare gebly het. Dit het gelyk of sy water gaan soek het.  

 

Ons het ‘n groot klomp wild en voëls by die pan gesien. Dit was heerlik! 
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Ons het ook die kremetart bome gaan bekyk wat in 1861 deur Thomas Baines geskilder is. 

– Baines Boababs. 

Dit is werklik ‘n skilderagtige omgewing! Ons het heerlik daar gekuier. 

 

Ons het nie die Zebra migrasie gesien nie omdat dit nog nie in daardie deel van die wêreld 

begin reën het nie. Dit het ons nie baie gepla nie omdat ons geweet het dat dit nie heeltemal 

die regte tyd vir die migrasie was nie.    

SONDAG 4 NOVEMBER 2018 

Ons het vroeg oggend na ons volgende kampplek te Ihaha in die Chobe NP vertrek. Ihaha 

is op die grens van Botswana en Namibië geleë.  
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Ons het net op die teerpad na Pandamatenga begin ry toe die Toyota se aanboord monitor  

vertel dat die linker wiel van die karavaan vinnig lug verloor.  

Ons stop en sien dat die monitor ongelukkig die waarheid praat! Die band sal omgeruil moet 

word. 

Ek begin om die wielmoere los te maak en die ander manne help deur die spaarband op die 

karavaan te begin verwyder. Daar is ‘n probleem. Die boute waaraan die spaarband geheg 

is, kan nie losdraai nie. Die spaarband kan dus nie verwyder word nie.... 

Johan slaag gelukkig daarin om die lekkende band te “plug” en ons kon verder ry. 

Ons het later die probleem opgelos sodat ons wel die spaarband kon verwyder indien nodig. 

Ons het laatmiddag by die Chobe Nasionale Park ingegaan en na Ihaha kampterrein gery. 

Dit is werklik ‘n pragtige omgewing met baie wild. Ons het oa ‘n pragtige leeu gesien. 

 

Op een plek was een bobbejaan besig om in ‘n ander bobbejaan se alie te krap. Die 

bobejaan in wie se alie gekrap word, het ‘n salige uitdrukking op sy gesig gehad.  

Dit was baie kostelik! Ons ‘n foto geneem om vir my een vriend te gee.  

Hy kan dit in sy spreekkamer opplak waar hy prostaatklier ondersoeke doen.  
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Ons ry nog so lekker en wild kyk toe ek onverwags deur ‘n diep poel sand ry en behoorlik 

vassit. Gelukkig kon een van die Land Rovers ons uitsleep. 

 

Ons het Ihaha bereik toe dit al mooi donker begin raak het. Daar is niemand by die 

kampterrein se hekke nie en ons ry deur om na kampstaanplek no. drie te gaan soek wat 

ons bespreek het. By die kampplek aangekom, is dit aan iemand anders toegeken! Dit raak 

stikdonker en dit is moeilik om onsself te oriënteer.   

Gelukkig het die kamp opsigter aangekom wat ‘n ander kampterrein aan ons toegeken het.  

Ons het nie geweet waar die ablusie gebou is nie en daardie aand het almal die karavaan 

se stort en toilet gebruik. Ons het lekker gebraai, gekuier en vroeg gaan slaap. 
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MAANDAG 5 NOVEMBER 2018  

Ons het vroegoggend vertrek en BAIE wild en voëls gesien. Die Chobe NP is ‘n baie 

besondere plek met die mooiste natuurskoon! 

 

Ons het op Katima Mulilo stil gehou om voorrade aan te koop. Johan moes ander ruitveërs 

vir die Toyota koop wat deur ‘n neushoring voël by Nxai panne beskadig is. Adriaan moes 

sy Land Rover lugversorger se gas hervul.  

Die grenspos aan die Zambië kant was sal ons maar sê; ‘n ervaring! 

Ons gee ons inligting vir vriendelike amptenare wat dan letterlik vir ure na ‘n rekenaar skerm 

staar. Dis ongelooflik!  

Ons staan in die tou en sien toe dat daar ouens wat ons dink “runners” is, inkom en dan 

dokumente met geld vir die amptenaar gee. Dan los sy ons dokumentasie en help die 

persoon. Ons kry toe mense om die plek vol te staan sodat die “runners” nie kan indruk nie. 

Een ou wou nog indruk toe help ons hom vinnig reg. Toe ons dit begin doen, het die proses 

vinniger begin vorder.       

Adriaan koop derdeparty versekering en toe wil die amptenaar byna 300% meer vra as wat 

sy moet. Adriaan het ferm maar geduldig op sy regte gestaan en daarop aangedring om met 

haar hoof te praat. Uiteindelik kon ons almal die regte bedrae betaal en is ons deur die 

grenspos na Zambië.  
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Ons het laatmiddag by Ngonye River kamp gearriveer waar ons onder groot bome met gras 

kamp opgeslaan het.  

 

Die kamp is ongeveer 60 km vanaf die grenspos oppad na Mongo geleë. 

Die plek behoort aan ‘n sending organisasie en Jack die bestuurder, was baie behulpsaam. 

Ons het elke oggend koffie en beskuit gekry wat ons met ‘n pragtige uitsig oor die Zambesi 

rivier kon geniet.   

DINSDAG 6 NOVEMBER 2018  

Ons het heerlik gekuier en die manne het probeer om vis in die Zambesi rivier te vang.   

Ons het die middag ‘n motorboot gehuur om die Ngonye watervalle te gaan besigtig. Dit was 

‘n ondervinding!  

Die Ngonye watervalle is sowat vier km van die kampterrein. Mens ry met die boot vir 

ongeveer 3 km in die Zambesi rivier. Op een plek, moet die boot teen ‘n waterversnelling 

(rapid) opry. Dan stap mens sowat ‘n kilometer na die watervalle.   

Die boot kaptein het sy drie jarige seuntjie saamgeneem, maar die seuntjie het nie ‘n 

reddingsgordel gehad nie. 

Toe die boot teen die waterversnelling opry, het dit hoog deur die lug getrek en met ‘n groot 

slag die water getref. Ons is almal byna uit die boot gegooi! Die slag was so groot dat die 
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agterste sitplekbank van die boot gebreek het! As Amanda nie die seuntjie styf vasgehou 

het nie, so hy heel moontlik oorboord geval het.... Sommige van ons het groot geskrik! 

Toe ons die boot geanker het en die kilometer of so na die waterval begin stap, het ons ‘n 

interressante waarneming gemaak. Ons sien krokkodil spore wat uit die Zambesi rivier oor 

‘n groot sandduin gaan. Ons volg die spore en sien toe dat dit na waterpoele gaan wat sowat 

100 meter van die rivier af is. Ons merk toe dat daar heelwat bokspore is van bokke wat in 

die poele kom water drink in plaas van in die rivier.  

Die krokkodille het klaarblyklik uitgewerk dat hulle makliker kos kan kry as hulle oor die 

sandduin stap en hulle prooi in die waterpoele kom voorlê!    

Die Ngonye watervalle is groots en werklik ‘n gesig om te sien!  

 

 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018 

Ons het via Mongo na die Liuwa Nasionale Park wat naby die dorpie Kalabo geleë is, 

vertrek. Hierdie park grens aan Angola en is gedurende die reën seisoen, gedeeltelik onder 

water, aangesien dit op die Barotse vloedvlakte is.  

Ons het die middag in die dorpie Kalabo aangekom. Dit was BAIE warm!   

Ons het by African Parks se kantore gestop om die betaal ding te doen. 

Terwyl ons manne vir die dames wag om die adminstratiewe dinge te doen, kom daar ‘n 

Afrikaanse ou met ons gesels. Dit blyk toe dat hy vir jare ‘n Wildbewaarder by Kruger Park 

was en nou die hoof van Liuwa Nasionale Park is.  
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Nadat die vriendelike personeel van African Parks tevrede was, kon ons voortgaan met ons 

reis na Liuwa.  

Om by Liuwa uit te kom, moes ons met ‘n hand gedrewe ferry oor die Luanginga rivier gaan. 

 

Toe ons met die Toyota by die ferry aankom, sien ons dat daar baie dik sand aan die ander 

kant is. Die goeie nuus is dat daar aan die ander kant waar die ferry aan die oewer kom, ‘n 

stukkie harde grond is. Dit behoort die Toyota genoeg momentum te gee om die 1,5 ton 

karavaan teen die opdraande in dik sand uit te sleep. Toe ons ferry egter aan die ander kant 

van die Luanginga rivier vasmeer, het die ferry bietjie van rigting verander en nie op die 

harde grond vasgemeer nie...Eish! 

Die Toyota het so entjie in die dik en baie warm sand gevorder en toe op sy pens in die sand 

gaan vassit. Gelukkig was een van die Land Rovers byderhand en is ons vinnig uitgesleep. 

Die dertig plus km na die Kwale kampterrein was op sekere plekke dik sand en die voertuie 

moes hard werk om ons by Kwale te kry. 
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Toe ons by Kwale aankom, kon ons by ‘n lekker kampplek wat onder groot bome is, kamp 

opslaan. 

Kwale kampterrein word deur die plaaslike gemeenskap onderhou. Dit het ‘n put vir water 

en baie basiese ablusie geriewe.  

Daar is ’n meganisme wat soos ‘n Cross trainer apparaat lyk wat mens trap en met die arms 

moet roei om water vanuit die put in die JOJO tenk te pomp. As dit gedoen is, kon ons lekker 

stort.   

Ons het lekker vuil geword terwyl ons daar was. Die sand is wit op die oppervlakte en daarna 

is dit swart.  

Liuwa het ons verwagtinge oortref. Dit is ‘n ware wildernis! Ons het die mooiste natuurtonele 

gesien.   

Ons het die park deurkruis en oa. die volgende gesien:   

1. Honderde blou wildebeeste met groot getalle kleintjies en baie Zebra’s. 

2. Baie Mahems, Lel kraanvoëls, Maribu’s wat langs mekaar met hulle vlerke 

oopgesprei staan, Ooievaars, en talle ander voëls. 

3. Hyena’s wat in water poele afkoel. Een het op sy rug in die water gelê met sy 

pote in die lug.  

4. ‘n Yslike slang in van die ander kampterreine wat ons besoek het.    
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SATERDAG 10 NOVEMBER 2018  

Ons het vanaf Liuwa NP na die Kafue Nasionale Park gereis waar ons drie aande by die 

Mapunga kamp terrein oornag het. Die Park is in die sentraal westelike deel van Zambië en 

is een van die grootste en oudste nasionale parke in Zambië. 
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Ons was byna die hele dag op reis. Ons het op Mongo gestop om voorrade te koop. 

Daar was sowat ‘n 100 km baie slegte teerpad, waar ons baie stadig moes ry. 

Ons het net betyds by die Kafue Nasionale Park se hekke aangekom en kon toe die laaste 

37 km grondpad na Mapunga Lodge aandurf. Ons het in die donker by die kampterrein 

aangekom. 

 

 

Die vriendelike personeel het ons vinnig gehelp en die kamp het gou-gou gestaan.  

SONDAG 11 NOVEMBER 2018  

Ons het die dag gebruik om lekker saam te kuier en te rus.  

Die twee Johan’s het vis in die Kafue rivier gevang.  

Hulle het Leopard squeakers, babers en kurpers gevang. Een Leopard squeaker het Johan 

in sy een duim gesteek toe hy dit probeer teruggooi het. Dit was baie pynlik! 
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MAANDAG 12 NOVEMBER 2018 

Ons 03:00 opgestaan om die Busanga vlakte te gaan bekyk. Die GPS het ons eers vir ‘n 

kort toer deur Kafue geneem voordat dit rigting gekry het. (Sekere paaie wat op die GPS 

aangedui is, bestaan nie meer nie.)   

Ons het deur ‘n baie afgeleë area gery en met dagbreek gestop om ‘n paar foto’s van die 

sonopkoms geneem. 

 

Die Tsetse vlieë het ons begin eet en ons moes letterlik bontstaan om foto’s geneem te kry!  

Ons het oppad na die Busanga vlakte by die Treetops skool kamp stilgehou om ontbyt te 

eet.  

Die Busanga vlakte is baie afgeleë en ‘n uitsonderlike omgewing. Ons het benewens baie 

Blou wildebeeste en Zebras, op een plek ongeveer 20 Bastergemsbokke gesien.  

 



21 
 

 

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018 

Ons het vanaf Kafue Nasionale Park na Forest Inn kamppeerplek gereis. (Sowat 555 km) 

Die Lusaka verkeer is sal ons maar sê, uniek. Dit lyk of daar ‘n kode tussen die motor 

bestuurders bestaan. Die ou wat eerste ingedruk het, moet deur die ander bestuurder kans 

gegee word.  

Die “great north road” na die Kongo het ‘n groot klomp vragmotors op. Baie besig. 

Ons het laatmiddag by Forest Inn Lodge aangekom, kamp opgeslaan en lekker in hulle 

restaurant ge-eët.      

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018   

Ons het na ontbyt vanaf Forest Inn na Kasanka Nasionale park gereis.  

Kasanka NP is in die Serenje distrik van Zambië se sentrale provinsie. 

Die plaaslike mense verkoop langs die pad reuse sampioene wat heerlik smaak. 

Ons het vroegmiddag by Kasanka aangekom en ons sou drie nagte daar spandeer. 
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Die gestreepte Vrugte Vlêrmuise (Eidolon helvum) kom van plekke in Sentraal Afrika en bly 

in Kasanka van middel Oktober tot Desember van elke jaar. Dit is die grootste soogdier 

migrasie op aarde. 

Dit word bereken dat daar tussen 8 en 10 miljoen vlêrmuise in die Kasanka NP is. 

Die vlêrmuise slaap bedags in ‘n area in die Mashitu woud en vlieg vroegaand na ‘n ander 

area in die woud waar hulle vrugte van die Red milkwood, Waterberry, mango and wilde  

loquat bome, eet.  

 

Ons het in Pontoon kampe nommers 3 en 1 gekamp. 
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Die kamp is langs ‘n rivier/moeras gebied. Vroegoggend hoor mens hoe die seekoeie  met 

mekaar oor die dag wat voorlê, gesels. Daar is ook ‘n voël skuiling langs kampplek 3. 

Daar is amptenare wat vroegaand vir ons warmwater bring om te stort en hulle maak ook 

vir ons vuur.   

Ons het laatmiddag van die eerste aand na die Fibwe openbare area gegaan en na die 

migrasie gaan kyk. 

Alles is doodstil en net voor die son finaal ondergaan, is dit asof iemand ‘n teken gee. Dan 

styg miljoene der miljoene vlermuise op en vlieg oor ons na die plekke waar hulle gedurende 

die aand gaan eet. Hulle vlieg vir 40 na 50 minute aanhoudend oor ons.   

Dit is ‘n onbeskryflike belewenis! 

 

 

 

DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018   

Ons het 03:00 die oggend opgestaan en na die BBC openbare area gegaan om te kyk hoe 

die vlermuise van hulle eetplekke terugkom en na die plekke vlieg waar hulle gaan slaap. 
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Met dagbreek verskyn die miljoene vlermuise weer en vlieg oor ons na hulle slaapplekke. 

Die interresante ding is dat roofvoëls probeer om ontbyt van die vlermuise te maak. 

Ons het gedurende die dag deur die Park gery om dit te verken. Dit het pragtige 

natuurskoon!  

Johan en Doret het laatmiddag alleen na die Fibwe openbare area gegaan. Toe ons daar 

aankom, is ons die enigste mense.  

Omdat ons dalk alleen was of omdat ons op gras gesit het, het die vlermuise baie laag oor 

ons gevlieg. (Soms sowat drie meter bo ons. ) Wat ‘n belewenis was dit nie! Een het selfs 

vir Doret nat gepiepie! 

 

 

Terwyl ek en Doret daar sit en ons aan die vlermuise verwonder, word dit sterk skemer. Ons 

sit nog so toe begin die seekoeie so entjie van ons af, geluide maak. 
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Die volgende besef daal toe op ons neer. Ons is alleen sonder ‘n gewapende gids in seekoei 

wêreld en ongeveer 400 meter van ons voertuig af. Om by die Toyota te kom, moet ons 

deur die moerasse loop en die kans is groot dat ons in seekoeie wat begin wy het, kan 

vasloop. 

Ons belangstelling in die vlermuise vervaag dadelik en ons begin met die staptog na ons 

voertuig. Daar was ‘n paar benoude oomblikke as iets groots in die riete naby ons beweeg! 

Gelukkig kon ons veilig tot by ons voertuig kom!   

VRYDAG 16 NOVEMBER 2018  

Ons het die dag gebruik om die Park verder te verken.  

Ons het gewone en swart Sititunga bokke, die Pels Fish owl en ‘n groot verskeidenheid 

ander voëls gesien. 

Die hoogste boom wat ek in my lewe gesien het, staan in die Park.   

 

Die besoek aan Kasanka was ‘n besondere ervaring. 
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SATERDAG 17 NOVEMBER 2018    

Ons het die oggend na die Kundilila waterval vertrek.  

Toe ons by die hoof hek van Kasanka kom, ontdek ons dat die wielmoere op die karavaan 

se linkerwiel, almal los is. Die een wielmoer het ook reeds verloor! 

Gelukkig kon ons die sakie regstel, anders kon dit ‘n groot probleem veroorsaak het! 

Ons het lekker piekniek by die Kundilila waterval gehou en heerlik in die poele geswem. 

 

Daarna het hulle die 230 km na Forest Inn gereis om daar te oornag.       

SONDAG 18 NOVEMBER 2018 

Ons het na ontbyt die sowat 130 km na Fringila Lodge gereis.  

Met ons aankoms by Fringila Lodge, was daar mense besig om ‘n troue in die kampeer area 

te reёl.  Ons het nog ‘n lekker middag slapie geniet toe ons wakker gemaak word deur ‘n 

Salvation Army orkes wat die begin van die troue aankondig! 

Die ouens het darem mooi musiek gemaak! 

Ons het die aand heerlik in die restaurant ge-ëet en gekuier. 

MAANDAG 19 NOVEMBER 2018 

Ons het vroegoggend na na Mvuu Lodge vertrek. 

Oppad na Chirundu het ons ‘n draai by ‘n versteende woud gaan maak. 

Die area moes baie jare gelede ‘n totaal ander klimaat gehad het.  
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Mvuu lodge is sowat 75 km oos van Chirundu. Dit is al die pad grondpad.  

 

Ons het laat middag by Mvuu Lodge aangekom. Die Lodge is op die walle van die Zambezi 

rivier. Ons het op ‘n grasperk onder groot bome kamp opgeslaan. 

Na ‘n bier of twee het ons die harde ryery vergeet en ons aan die mooi omgewing verlustig. 

 

DINSDAG 20 NOVEMBER 2018  

Ons het twee bote gehuur en op die Zambezi rivier probeer tiervis vang. 
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Behalwe die visvang, het ons heerlik wild en voëls gekyk. 

Die een Johan het ‘n kleinerige tiervis gevang. Die manne het later die middag lekker 

Chessa van die oewer af gevang. 

Ons het ook almal lekker langs die swembad gekuier en gerus. 

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 

Ons het die oggend langs die swembad deurgebring en heerlik ontspan. 

Die middag het ons weer ‘n boot gehuur en die manne het weer probeer tiervis vang. 

Johan het ‘n mooi tiervis van 3.7 kg gevang.  
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DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018 

Ons het die oggend na die dorpie Siavonga vertrek en by Eagles Rest Lodge ingeboek. 

Ons het op ‘n lekker kampplek op die oewer van die Kariba dam gekamp. 

‘n Seekoei wat in die dam area voor ons bly, het in die aande naby ons uit die dam gekom 

om op die oewer te wy.  
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VRYDAG 23 NOVEMBER 2018 

Ons het na die Kariba dam wal gaan kyk. Dit is indrukwekkend! Wat my baie beindruk is dat 

die dam binne vyf jaar gebou is! 

 

 

Ons het daarna lekker by die Kariba Inns Lodge gaan eet. 

Die Lodge het ‘n pragtige uitsig oor die Kariba dam. 

 

SATERDAG 24 NOVEMBER 2018 

Ons het besluit om die oggend via Zimbabwe huiswaarts te keer. (Dit het begin reën) Ons 

het besluit om via die Kariba damwal grenspos, Zimbabwe binnegegaan. 

Die roete deur Zimbabwe is baie mooi. 
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Ons het ‘n draai by die Chinoya grotte gaan maak. Dit was ‘n belewenis! 

 

Ons het die middag te midde van gietende reёn, in die moeder van alle verkeersknope in 

Harare beland. 

Dit het ons genoodsaak om ander oornag plek te soek en ons het by Lake Chivero wat 

ongeveer 40 km vanaf Harare geleё is, gaan kamp.  

Dit het die aand lekker begin reën.  

 

SONDAG 25 NOVEMBER 2018 

Ons het besluit om vanweë die reën, huiswaarts te keer. 
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Ons het die aand naby Musina in ‘n Lodge oornag.  

MAANDAG 26 NOVEMBER 2018 

Almal het huiswaarts gekeer. 

 

SAMEVATTING 

Ons safari was ‘n wonderlike en onvergeetlike ervaring! Dit was baie warm, die ry toestande 

was soms moeilik, die manne het lekker vuil geword, ons het heerlik ge-ëet, die land is mooi, 

die mense is vriendelik, die natuur is pragtig, ons het wonderlike dinge beleef, lekker 

gekuier, baie gelag en baie mooi dinge gesien! 

_______________________________________________________________ 


