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LOWMED MALAWI KAJAK ENDURO 

2 TOT 16 JULIE 2016 

INLEIDING 
Ons is  ŉ groep pa’s wat die afgelope 12 jaar, probeer om een keer per jaar, ons tiener seuns na wilde 

plekke in die bos te neem. Ons spandeer tyd saam met die seuns, praat twak, speel lekker en leer hulle 

van die foute wat ons in die lewe gemaak het, sodat hulle dit nie hoef te herhaal nie.  

So het ons oor die jare na plekke in Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mosambiek en Ethiopië gegaan.  

Dit was soos die Engelse sê; priceless! 

So gebeur dit dat ons sowat ŉ jaar gelede besluit het om vir oulaas iets wilds aan te vang. (Sommige 

seuns het intussen manne geword wat hulle eie lewens begin lei. Van die pa’s is nou al oupas) 

Hierdie wilde ding moet nie soos in die verlede, in die bos tussen diere wees nie, is gesê. Dit moet 

fisies en sielkundig uitdagend wees, gevaarlik kan raak, mens op jou voete laat dink, ŉ ou waarlik moeg 

maak, jou kan laat verdwaal en so…... Ons wou ook baie lag en verkieslik nie huil nie….. 

So besluit ons toe om met kajakke sowat 120 km op die Malawi meer te gaan roei, waar ons eiland 

“hopping” wil doen.    

Hier is die storie van 19 manne wat op 2 Julie 2016, op ŉ “Overland” vragmotor geklim het om gou die 

1800 km of so, na Malawi meer te reis om bietjie daar te gaan roei. Ons sou met die terugrit, by 

Cahorra Basa dam stop om te kyk of die tiervisse byt.  

Op kaart het die roete wat ons op die Malawi meer wou roei, so gelyk. 

 

 

Groepfoto voor ons vertrek het. 
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Ons vragmotorbus  

 

SATERDAG 2 JULIE 2016 

Ons het 03:00 die oggend vanaf Nelspruit vertrek, met die gedagte om die aand in Zimbabwe te 

oornag. Ons was al goed oppad toe verneem word dat die Beitbrug grenspos vanweë onluste gesluit 

is. Dit was skielik tyd vir herbesinning oor die roete; gaan ons ŉ kans vat en steeds na Beitbrug ry met 

die hoop dat die ontevrede ouens dalk al tevrede is as ons daar kom? Is dit ŉ beter opsie om via 

Botswana en Plumtree grenspos na Zimbabwe te reis? Is Mosambiek nie beter nie?  

Ons besluit op Mosambiek en die vragmotor moes omdraai. ŉ Paar manne wat geslaap het, was erg 

verbaas toe hulle 06:00 wakker word en sien ons is steeds naby Nelspruit! 

Ons arriveer so 08:15 se kant by Lebombo grenspos en staan in ŉ laaang tou. Eish! Ons vat dinge maar 

soos dit kom en reis daarna na Maputo. Ons wat Maputo ken, verdwaal toe wragtig daar en mis die 

afrit! Ons wys toe maar Maputo vir die ouens wat nog nie daar was nie.   

Dit was vroegaand toe ons in Xai - Xai aankom. Ons weet van ŉ kampterrein by die see en besluit om 

daar te gaan oornag. Ons kom in die donker daar aan en die wind waai met so ŉ mis reëntjie. Die 

kampplek bestaan nie meer nie. Die ander kampplek daar naby is nie toeganklik vir die vragmotor nie.  

Gelukkig is daar ŉ heel skaflike hotel. Ons onderhandel toe met die hotel eienaar en sê dat ons teen 

kampeer tariewe daar wil oornag. Ons sal nie ontbyt eet nie en ons is dors. Gelukkig is die hotel eienaar 

ŉ man met visie. Hy verstaan dat hy enige tekorte op sy verblyf rekening met bier verkope gaan 

opmaak. Ons hou braaivleis op die hotelstoep en oornag Saterdag aand daar.    

 

SONDAG 3 JULIE 2016 

Ons vertrek baie vroeg uit Xai - Xai om betyds by die Rio Save rivier te kom sodat ons saam met die 

militêre konvooi na Chimoio kan reis. Ons arriveer 14:00 by die Save rivier en word deel van ŉ konvooi 

van ongeveer 120 voertuie. Ons verneem daar is die vorige week mense gedood en gewond toe 

Renamo op ŉ bus in die konvooi geskiet het. Ons word aangesê om heelvoor direk agter die militêre 

Troepedraer te ry. Ons ontwikkel ŉ “dekking neem” prosedure vir ingeval daar op ons geskiet word, 

en daar gaat ons saam met die konvooi. Dit gaan maar stadig. Ons maak die beste van die saak en 
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speel kaart, sing en praat nonsens. Die volgende oomblik dawer ŉ AK 47 op outomaties langs ons! (20 

skote) Die manne slaan dekking! Almal behalwe Wynand wat hom verstom het aan die stof wat langs 

die vragmotor opspat het soos wat die koeëls die grond getref het. Die enigste ou wat effens seergekry 

het was ons dokter. Hy het te hard dekking op die bus se vloer geneem. Dit het ons lank geneem om 

Armand onder die tafel uit te kry. Ons kan nou nog nie uitwerk hoe hy homself so vinnig in so ŉ klein 

spasie kon kry nie! Ek kyk of almal reg is en sien vir Frans sr. waar hy vooroor lê. Hy sit aan die kant 

waar daar op ons geskiet is. Hy roer nie. Ek word yskoud. Ek stamp aan die man en hy ontwaak. Hy het 

deur alles geslaap!  

Toe die skote skiet, het die vragmotor soos ŉ renmotor versnel en saam met die ander voertuie 

voortgejaag na wie weet waar. Ons het die aand by die Arco Iris lodge naby Chimoio oornag. 

MAANDAG 4 JULIE 2016    

Ons val weer vroeg in die pad en moes weer konvooi ry. Op een punt moes ons twee uur wag. Ons het 

die tyd verwyl deur “touch” rugby op die pad te speel en die swart seuns wat kom kyk het, oor die 

geheime van rugby te leer. Daar het plek-plek hele gemeenskappe na Zimbabwe gevlug. Dit is hartseer 

om te sien hoe ontwrigtend politieke geweld is. Tete is ŉ groot stad! Ons is vroegaand via die Mwanza 

grenspos na Malawi. Daar is ŉ paar kilometer vanaf die grenspos, ŉ skaflike hotel waar ons oornag 

het. 

DINSDAG 5 JULIE 2016  

Ons het vroegoggend na die Malawi meer vertrek. Ons het dit wrintiewaar reggekry om weer te 

verdwaal! Die middag so 14:00 se kant het ons by Nkopola Lodge aan die suide kant van die Malawi 

meer, gearriveer. Die opgewondenheid was groot. Die roeiery gaan begin! Die plan was om 10 km na 

Nanchengwa Lodge te roei en daar te oornag. Ons het die kajakke afgelaai. Ek het my Stealth enkel 

kajak waarmee ek op die see visvang, gebruik. Die ander manne het Toucan C dubbel- kajakke of enkel 

kajakke gehad. 

Ons is by Nkopola Beach en reg om te begin roei. 

 

Daar het ŉ sterk wind gewaai en die water het wit perdjies gemaak. Ons het dit gesien, maar nie 

“geclick” nie…..  Die plaaslike bevolking het hierdie ding kom bekyk en teen die tyd wat ons begin roei 

het, was daar al baie toeskouers.  Toe ons op die Longmere dam geoefen het, was die manne op die 

Toucans vinniger as ek. Ek dog toe dis ŉ goeie plan om te probeer vooruit roei sodat die manne nie vir 

my hoef te wag nie. (Ek is darem ook al ŉ oupa en die oudste in die groep.) 

Ek spring op my kajak en laat waai! Ek roei ŉ ent en kom agter daar is niemand saam met my nie….. 

Ek draai om en sien iets wat ek nooit sal vergeet nie. Sovêr ek kon sien, het al die kajakke as gevolg 

van die sterk wind en groot golwe, omgeval. Dis totale chaos! Die manne is skaars terug op hulle 

kajakke en val dan weer om.  Die bevolking skree soos hulle vir ons lag. Hulle dink ons val aspris om. 
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Ek roei terug en sien dat Rian jr. en Corne asook Frans en sy seun, darem nog op hulle kajakke is. Ons 

probeer help waar ons kan, maar dis ŉ geval waar die manne maar op die harde manier, vinnig moet 

leer hoe om in die sterk wind en groot golwe te roei. Eish, Longmere dam is toe nie die Malawi meer 

nie….. 

 

 

Met die wat die manne op kursus is om in wind en groot golwe te leer roei, raak dit toe donker voordat 

ons by die Lodge kom waar ons die nag sou oornag. Ons groep het ook uitmekaar gegaan. Robbie en 

Ettienne het oewer toe gaan en van die jonger seuns het vooruit geroei. So land ons toe sterk skemer 

aan die oewer op ŉ vreemde plek. Ons het nie ŉ idee waar ons is nie. Nie al ons manne is daar 

nie……Ons weet nie waar hulle is nie…… Ons is almal papnat en het geen kos en ander toerusting nie. 

Daar is darem plekke naby ons wat soos Lodges lyk. Ons los die seuns by die kajakke en ek, Henri en 

Kobus, stap na een van die Lodges toe. Die plek is gesluit en die wag verstaan nie die tale wat ons 

praat nie. By die volgende Lodge verstaan die wag darem Engels en ons huur toe sommer die Lodge 

vir die aand. Toe ons terug by die strand kom, het nog ouens uitgespoel. Dinge begin beter lyk 

alhoewel nog van ons manne weg is. Henri (ons kommunikasie man) bel vir Rainier by die vragmotor. 

Hulle wag vir ons by Nanchengwa Lodge. Hulle ry na ons toe maar verdwaal. Hulle ry verby ons en ŉ 

paar km verder kom hulle by ŉ Lodge uit waar hulle rigting vra. Wie is toe daar? Robbie en Ettienne! 

Later staan Kobus by ons nuwe Lodge se hek om te kyk of die vragmotor kom. Terwyl hy daar in die 

donker staan, kom Rian hulle wat op ŉ ander plek uitgespoel het daar verby gestap en hoor Kobus 

praat. Daar is ons met baie genade en hulp van ons hemelse Vader, almal bymekaar! ŉ Uur later toe 

braai ons vleis en kuier baie lekker in ons nuwe Lodge. Kobus J het selfs ŉ bottel rooiwyn iewers gekry! 

WOENSDAG 6 JULIE 2016    

Woensdag het ons sowat 32 km om na Venice Beach te roei. Dit voel of die wind erger as die vorige 

dag waai! Die golwe maak wit perde..... 



5 
 

 

Ons besluit dat ons hierdie keer gaan poog om bymekaar te bly terwyl ons roei. Indien ons uitmekaar 

gaan, sal die voorste groep elke uur na die oewer gaan waar ons vir almal sal wag. Ons begin roei, 

maar sommige ouens val steeds om. Ons stop na ŉ uur en sien dat sommige ouens swaarkry.  

 

Ons besluit om elke halfuur te stop omdat sekere ouens te ver agter raak. Toe ons weer stop, beduie 

die ou met die GPS waar Venice Beach Lodge is. In die mistige verte aan die linkerkant is daar ŉ berg 

met ŉ snaakse koppie. Ons moet verby die koppie roei en sal dan die Lodge kan sien. Dit het ŉ pragtige 

strand wat soos die see lyk. Dis die plek. Daar is egter een probleem. Die meer maak ŉ yslike baai na 

links. As ons naby die oewer bly roei, is die roete omtrent 8 km langer. As ons regoor ry, is dit nog 

sowat 20 km maar ons moet oor die oop meer roei. Ons besluit om oor die oop gedeelte van die meer 

te roei. Ons vertrek en ek probeer by Kobus en Wynand bly omdat ek onderneem het om dit te doen. 

Hulle het egter vooruit begin roei. Ek hou hulle dop en sien toe dat hulle in die baai in roei om oewer 

toe te gaan.  Die ander ouens is toe almal op koers en ek laat waai. Later kry ek my roei ritme en begin 

die storie geniet. Die golwe is groot, maar dis heerlik! Later raak dit vasbyt want die vervlakste koppie 

wil nie nader kom nie! Ek ry verby ŉ groep seuns wat duidelik ook die roeiery geniet. Hulle ontspan so 

bietjie deur in die oop meer te swem. 

Ek besluit om voort te roei agter Daan, Charles en Corne aan, wat sowat ŉ kilometer voor my was. 

Ek roei en roei en roei. Ek kom toe by die koppie en toe ek verby gaan maak ek ŉ verstommende 

ontdekking. Die Lodge met sy mooi see strand is weg! Dis net berge waar jy kyk! Ek roei toe maar na 

die volgende koppie en daar is ook geen Lodge wat aan die beskrywing voldoen nie. Daar was wel ŉ 

hawe met groot bote en ander Lodges, maar nie ons Lodge nie. So roei ek maar verder... Dit raak laat 

middag en ek is seker al ses ure op die kajak sonder om te rus. Die manne wat voor my geroei het is 

weg.... Frans en sy seun is wat so ŉ ent agter my was, het ook verdwyn. Daar kom Malawiërs met ŉ 

vissersboot van voor af aan. Ek vra waar is Venice Beach? Hulle sȇ dat ek lankal verby geroei het! Wat 

ŉ verrassing!  Ek oorweeg my opsies; ek kan terug roei. Dit sal moeilik wees want dan moet ek sowat 

8 km teen die wind en golwe roei, of ek roei voort en soek vir Daan hulle wat iewers voor my moet 

wees. Ons kan maar ŉ kampeerplek kry. (My kajak was toegerus daarvoor.)  Ek het net alleen begin 

voel toe hoor ek iemand fluit en roep my. Dis Daan en Charles wat ŉ plekkie op die oewer gekry het! 

Was ek nou bly om hulle te sien! My moegheid is sommer weg! Ons neem foto’s en terwyl ons ons 

opsies bespreek, kom Corne ook verby geroei. Ons roep hom toe ook. 
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Ons besluit toe om sowat 3 km terug te roei na die laaste Lodge wat ons gesien het. Ons doen dit en 

terwyl ons roei, sien Corne dat die hawe met die groot bote, teerpaaie het, terwyl die Lodge waarheen 

ons wou roei, geen padnetwerk het nie. Ons roei toe maar verder na die hawe wat toe wat Monkey 

Bay hawe blyk te wees! By die hawe aangekom, maak ons pelle met die kuswag se bevelvoerder, drink 

ŉ bier in die kuswag kroeg, en bespreek ŉ taxi na Venice Beach Lodge.  (Ons het die kajakke in die 

kuswag se lapa gelos.) Toe ons maters by Venice Beach wonder waar ons is, arriveer ons in styl met ŉ 

plaaslike taxi! Daan, Charles, Corne en ek, het die dag sowat 42 km geroei. 

Die ander manne het ook met eie stories by Venice Beach aangekom. Kobus H het kilometers gestap. 

Wynand het saam met ŉ Malawiër wat hom en sy pa kom red het, se mokkorro gery totdat dit gesink 

het. Toe swem hy maar verder. Ander manne het per geluk daar aangekom en ander het per geluk 

daar uitgespoel. Ons was egter almal bymekaar en niemand het ernstig seergekry nie.  

Dit is wat mens genade noem!   

Henri ontspan by Venice Beach 

 

DONDERDAG 7 JULIE 2016 

Donderdag was die plan om vanaf Venice Beach sowat 17 km na Domwe eiland te roei. Die wind het 

egter steeds sterk gewaai en die golwe was groot. Ons bespreek die sakie en besluit om met die 

kuswag te gaan praat. As hy meen dis veilig genoeg om te roei, is dit veilig. Robbie en Rian jr. wat nie 

die vorige dag tot by Monkey Bay hawe geroei het nie, voel dat hulle vanaf Venice Beach wil roei 

omdat hulle die uitdaging om die hele roete te roei, aanvaar het.  

Robbie en Rian 

 

Hulle begin toe roei en die res van ons vertrek met die vragmotor na Monkey Bay waar Charles en 

Daan, asook Corne en Johan se kajakke gestoor is.  By Monkey Bay aangekom, praat ons met die 

Kuswag. Hulle sê nee wat, dis veilig om te roei, dis klein golfies hierdie. 
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Ons begin ons kajakke regkry vir die roeiery en toe kom Robbie en Rian jr. in Monkey Bay aan. 

Die manne lyk vaal en erg verwaai. Hulle sê, die meer is ROF! 

Ek, Frans, Frans jr. Daan, Charles, Corne, Curt, Neil en Rian jr.  besluit om tog die 17 km na Domwe 

eiland te roei.  Die rit was rof maar lekker! Die natuurskoon is totaal ongerep en pragtig! 

 

 

 

Toe ons die kloof tussen Domwe eiland en die  vasteland binne roei is dit asof ons in ŉ sprokies wêreld 

inroei. Die wind is skielik doodstil. Cape Maclear bak in die son. Die strande is wyd en die sand is 

spierwit. Die baai se water is helder blou, skoon en plat soos ŉ dam. Die vis arende roep mekaar en 

ons kan honderde kleurvolle vissies van die kajakke af sien. 

Ons roei na die Lodge op Domwe eiland (Ons het die eiland vir twee nagte van Kayak Africa wat die 

Lodge besit, gehuur.)  Hier het ons nog ŉ verrassing, die Lodge is pragtig en luuks! Die eiland is idillies! 
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Die ander manne arriveer vanaf Cape Maclear en die groot kuier begin. Ons snorkelduik, speel skaak, 

verken die eiland, swem en voer diep geestelike gesprekke. Wat ŉ tyd! 

 

 

SATERDAG  9 JULIE 2016     

Dit is tyd om vanaf Domwe eiland, die sowat 9 km na Mumbo eiland te roei. Die wind waai egter baie 

sterk en die golwe groot is groot en deurmekaar. Dit lyk omtrent soos ŉ wasmasjien. Ons is egter 

uitgerus en lus vir die roeiery. Ons bekyk die saak en besluit hier is ŉ risiko. Die sterk wind kan jou 

verby Mumbo eiland waai en dan het jy groot moeilikheid. Jy gaan 75 km verder in Mosambiek eindig 

waar hulle jou as ŉ verbode immigrant gaan toesluit.  Ons bepaal rigting, klim in die kajakke en begin 

roei. Die bagasie boot sou agterna kom om die ouens te help wat hulp nodig het. Ons het sowat 5 km 

geroei toe val Henri en Kobus J om met hulle kajak. Ons ander roei nader en sien hier is moeilikheid. 

Die manne se kajak het vol water geword. Indien hulle die water probeer uitskep, breek die volgende 

golf oor die kajak en maak dit weer vol water. Ons kyk waar is die bagasieboot, maar dit is weg. Kobus 

J sê dat hy gehoor het die bagasieboot eers bagasie gaan aflaai voordat dit agter ons kom aanry. Ons 

besluit dat ek die vier km na Mumbo eiland moet roei om te gaan hulp soek. Ek roei en toe ek sowat 

500 meter van Mumbo eiland is, kom ŉ motorboot van die eiland se kant af aan en vra of alles wel is. 

Ek kon hulle toe na ons gevalle maters verwys. ŉ Ruk later is almal veilig op Mumbo eiland. Die eiland 

wat ook deur Kayak  Africa bestuur word, is nog mooier as Domwe eiland. Dit het beskutte baaie waar 

almal heerlik geswem en gesnorkel het. Daar is staproetes en dit is ŉ baie luukse plek. Pragtig! 

SONDAG 10 JULIE 2016 

Dit is tyd vir ons om 31 km na die Maleri eilande te roei. Die weer is egter sleg met ŉ storm sterk wind 

wat waai. Die plaaslike manne op die eiland sê vir ons dat die Kuswag ŉ waarskuwing uitgereik het. 

Geen kajak of mokorro mag op die meer roei totdat die weer verbeter het nie. Ons enigste opsie is 

om ŉ groot boot te huur , wat ons kajakke en toerusting na Cape Maclear neem. Ons maak toe maar 

so. By Cape Maclear aangekom, kon ons nie glo dat daar slegte weer is nie. Die plek is mooi beskut en 

die water is pragtig en glad. Ons boek toe maar in by Fat Monkey Inn en kuier verder! 

Die seuns besluit om met die kajakke na Thumbi Wes eiland te roei om daar te gaan snorkel duik. 

Wynand trap toe op iets wat sy voet oopsny. By ondersoek blyk dit toe ŉ baie diep sny te wees wat 

steke noodsaak. Die man kry toe steke en sterk antibiotika.  

Johan verstuit sy ringvinger met die rugbybal, maar almal kuier baie lekker. 
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MAANDAG 11 JULIE 2016  

Ons begin met ons terugreis. Dit lyk egter of Wynand se voet begin septies raak en Johan se vinger is 

lelik geswel. Onse dokter se prognose is dat Johan se ring dringend verwyder moet word, anders kan 

hy dalk sy vinger verloor. Die probleem is egter dat die swelling sodanig is dat die ring nie verwyder 

kan word nie. Rian jr. onthou van ŉ metode wat hy op You-Tube gesien het waar ŉ ring met tandevlos 

afgehaal word. Onse dokter meen dat ons net ŉ plan B moet kry aangesien die You-Tube metode tot 

groot swelling kan lei as dit nie werk nie.  My idee van ŉ plan B is ŉ “grinder” of ŉ “sidecutter.” 

Onse dokter onthou toe van ŉ kliniek op Monkey Bay en ons besluit om daar te stop. Die dokter daar 

is ŉ gawe man, maar hy het nie die regte toerusting vir die operasie nie. Ons krap in die Trok se 

gereedskapkis en kry  ŉ “sidecutter.” Daan probeer die ring met die “side cutter” afsny maar dis ŉ 

sterk ring. Hy sit pype op die ‘sidecutter” om groter druk uit te oefen maar die ring wil niks weet nie. 

Rian jr. implementeer toe die You-Tube metode en dit werk jou waarlik! 

Ons reis voort na Tete en Wynand se voet lyk nie goed nie. Ons oornag die aand op die walle van die 

Zambezi rivier in Tete by die Jesus e Bom kampeer terrein.  

DINSDAG 12 JULIE 2016 

Wynand se voet lyk sleg en sy pa sit die jongman op die vliegtuig na Suid Afrika. (Gelukkig het die man 

volkome herstel.) Die res van ons groep ry na Moringa Bay Lodge by Cahorra Basa dam. Die Lodge is 

ŉ pragtige plek. 

WOENSDAG 13 JULIE 2016  

Ons vang tiervis op Cahora Basa dam en speel veerpyltjies in hulle kroeg dat die biesies bewe.  

Rian met sy mooi tiervis 

 

DONDERDAG 14 JULIE 2016  

Ons vertrek na Suid Afrika en oornag die aand in Harare by die Cresta Hotel.  

VRYDAG 15 JULIE 2016.  

Ons reis verder en oornag in Louis Trichard 

SATERDAG 16 JULIE 2016  

Ons arriveer in Nelspruit. 
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SAMEVATTING 

Ons het hope pret gehad, baie gelag en ŉ  onvergeetlike avontuur gehad! Ek het die klomp seuns en 

jong manne wat saamgegaan het deurgekyk. Wat ŉ uitstaande klompie seuns en jongmanne!  

Hulle is slim, goed opgevoed, vreesloos en vindingryk. Ek het regtig hoop vir die toekoms!  

_________________________________________________ 


