
Die Smalle se besoek aan die noordelike Kruger wildtuin  - Deel 1, 
Punda Maria 
 

 

15 Julie 2019 

Ons vertrek uit Pretoria met die N1 via Polokwane en Giyani tot by Punda Maria hek. Die pad is meestal 
baie goed. Ons het deur Polokwane gery in plaas van om dit met die N1. Dit was maar besig. Van Giyani 
af is dit so naby maar tog so ver aangesien daar nedersetting op nedersetting is. Die spoedbeperking 
wissel aanhoudend, 100 dan 80 dan 60 dan 100 dan 80 dan 60 ens. Dit was nogal frustrerend maar 
skielik is die hek daar en dan is dit net 10km na die kamp toe. 

 

Net anderkant die hek sien ons die eerste diere en dit is ‘n paar olifantbulle. Pappa is in sy element en 
ons almal is gelukkig. Kort voor lank ry ons vir die eerste keer by die kamp se hek in. Ons is hier! 



 

Ons ry eers na die watergat toe, want ons kon van die pad af sien dat daar buffels is. Ongelukkig bly ons 
in hutte in al die kampe aangesien ons gevlieg het van Kaapstad af Lanseria toe, en ‘n Toyota Avanza 
gehuur het. Dis die goedkoopste huurkar waarin ons en al ons goed kan pas. Die Avanza is maar lui tot 
dit op spoed kom, en voel of dit ‘n sesde rat moes gehad het. Dis egter heel ekonomies. So pak mens ‘n 
Avanza: 

 

Nadat ons die watergat geniet het gaan boek ons in en pak alles af. Punda Maria laat my dink aan 
Sinematella kamp in Hwange. Dis reeds in 1934 gebou en dit lyk nie of veel sedertdien verander het nie. 



Ons het in die agterste ry hutte gebly. Die oorhang dakke was ‘n pyn in die rug. Ek is amper 2m lank maar 
selfs korter mense gaan dit ongemaklik vind.  

  

Die agterste ry hutte se uitsig is die voorste ry hutte, wat ook jammer is.  

 



Verder is daar te min parkeerplek tussen die hutte. As jou buurman dus voor jou tuiskom moet jy op die 
terras bo die hutte gaan parkeer.  

 

Die lig in ons hut se badkamer het geflikker en ten spyte daarvan dat ons dit gerapporteer het is dit nie 
reggemaak nie. Die wasbak in die kombuis het nie ‘n prop gehad nie so ek het een gaan koop in die 
winkeltjie. Die lugversorger (wat ons nodig gehad het, dit het soos somerweer gevoel) se afstandbeheer 
se batterye was pap so mens het gesukkel om dit te gebruik. Afgesien daarvan was die hut in ‘n goeie 
toestand en het alles gewerk. My laaste grief is dat daar nie ‘n braaiplek by die hut is nie. Die 
gemeenskaplike braaiplek is wel nie ver weg nie, maar met kleuters in die gesin het dit beteken dat 
pappa alleen moes braai. Ek kon darem die geluide van die watergat af hoor terwyl ek daar besig was. 
Die kampterrein is baie stowwerig maar ek het reeds plek daar bespreek vir volgende jaar (wanneer ons 
die lang pad van Worcester af gaan aanpak sodat ons kan kampeer). Noudat ek klaar kritiek gelewer het 
sal ek verder vertel.  

 

16 Julie 2019 

Ons is net na 06:00 by die hek uit en het die Mahonie loop anti-kloksgewys gery. Agter die heuwel 
waarteen die kamp is, was daar vars leeu en hiena spore in die pad maar ons het nie die eienaars gesien 
nie. Ek het egter die landskap en plantegroei baie geniet, en ons het baie nyalas en bosbokke gesien 
asook buffels. Ons het in ‘n ommetjie gestop en ontbyt in die kar geniet terwyl ‘n bosbokram doodluiters 
rondgeloop het om ons. Daarna het ons twee reuse ooruile in bome langs die pad gekry, en ‘n paar 
buffel bulle.  

Daar is ‘n kort staproete in die heuwel agter die hutte en daar woon ‘n klomp bosbokkies in die kamp. Ek 
het die roete gestap nadat ons terug in die kamp was, en ‘n rukkie op een van die bankies teen die 
heining op die heuwel gesit. Baie van die bome langs die roete en in die kamp het naamplaatjies op. 
Afgesien van die bosbokkies het ek ook ‘n trop bobbejane gekry. Ons het een middag apies ook in die 
kampterrein gesien, maar ek weet nie of hulle ‘n probleem is nie.  



 

Die voordeel van kleuters is dat hulle middagslapies vat, so mamma en pappa kon ook een geniet elke 
middag. Daarna het ons die Mahonie loop kloksgewys gery. Daar was weer goeie algemene wild maar 
geen roofdiere nie. Terug in die kamp het ons natuurlik by die watergat ‘n draai gemaak. Die olifante en 
buffels was besig om te drink daar.  

Die aand by die gemeenskaplike braaiplek was daar ‘n dame wat na ‘n musiekvideo op haar foon gekyk 
het. As ek reg onthou is dit die dag wat Johnny Clegg oorlede is, en dit was ‘n video waar klomp ander 
kunstenaars sy liedjie The Crossing sing. Ek hou van musiek en is ook hartseer dat hy weg is maar sou 
verkies het as sy dit in haar hut kon gekyk het, sodat ek die diere by die watergat kon hoor. Haar man se 
vuurmaakvaardighede was ook nie te waffers nie, en ek moes in die rook van sy “vuur” my vuurtjie aan 
die gang kry by die braaiplek langs hulle (die enigste oop een).  

Die aand het die kinders se Malanil malariapille begin newe effekte toon, en het ons nie ‘n goeie nagrus 
gehad nie. Ons het die drie beddens langs mekaar geskuif die eerste aand. Ons klong Chris Jnr het 
vreeslik gegoël en ‘n koors van byna 40 gehad. Sy sussie Kara wat langs my geslaap het, was woes. Sy het 
my tot op die rand van die bed geboender en my afgeransel elke keer wat ek per ongeluk aan haar 
geraak het. Die patroon sou hom ongelukkig vir ‘n hele paar aande herhaal... 

 

17 Julie 2019 

Ons het weer net na 06:00 in die pad geval Pafuri toe via Klopperfontein. Die grondpad tot by 
laasgenoemde was erg sinkplaat en stowwerig.  



  

Die veld is baie droog en dit wou voorkom asof die watergat by die kamp die enigste water in die 
omgewing was. Ons het egter hier en daar rooibokke en koedoes gesien oppad Klopperfontein toe. Toe 
ons daar aankom was dit op die oog af kurkdroog, maar daar was ‘n paar rooibokke en ‘n tsessebe. Ons 
besluit om sommer daar ontbyt te geniet in die kar was ‘n goeie een. ‘n Paar buffel bulle, ‘n troppie 
sebras en ‘n groot trop rooibokke het op die stowwerige sloot toegesak. Dit was nadat ons besef het dat 
daar wel water is, toe ‘n alleen buffel bul sy kop in ‘n gat voor ons druk en te heerlik daaruit suip. Daar 
wat ‘n aantal sulke gate, en dan besef mens weer hoe belangrik olifante is. Baie mense is geneig om te 
fokus op hoe “vernielsugtig” hulle is, en vergeet hoedat hulle geleenthede en habitat skep vir so baie 
ander organismes, en ook baie belangrike agente is vir saadverspreiding.  

  

Nadat ons ontbyt geniet het druk ons verder noord tot by die Luvuvhu rivier. Dis pragtig daar.  



 

Toe gaan braai ons ietsie by die Pafuri piekniekterrein. Ons het skynbaar op presies die regte tyd daar 
aangekom want daar het trop na trop olifante kom suip uit die rivier reg voor ons. Dit is seker die 
mooiste piekniekterrein in die hele wildtuin. Dis jammer mens kan nie daar kampeer nie. Daar was wel 
ape wat ‘n probleem was, maar ek het hulle goed dopgehou en seker gemaak hulle kry niks van ons kos 
nie.  

 



 

Die kleintjies het lekker in die stof gespeel terwyl pappa gebraai het. Na ete is ons na Crooks Corner toe. 
Ek het toevallig jare gelede saam met Cecil Barnard (ook bekend as Bvekenya – die jagter wat in die 
omgewing van 5 000 olifante in die gebied geskiet het) se kleinseun gewerk, en het ook TV Bulpin se 
boek The Ivory Trail gelees, so dit was ekstra interessant om die geskiedkundige plek te sien. Tussen die 
piekniekplek en Crooks Corner ry mens deur die “koorsboomwoud”. 

 

Die landskap met die pragtige groot bome al langs die Luvuvhu is baie mooi. Dit herinner aan Chobe, 
want die tekens van olifante is duidelik te sien. Hier is egter baie meer groot bome oor as in Chobe, waar 
in die omgewing van 57 000 olifante elke winter bymekaarkom en die troppe onophoudelik rivier toe 
beweeg elke middag om te suip. Hulle vreet natuurlik wanneer hulle klaar gesuip het en daar is nie veel 
oor nie.  

Na Crooks Corner is ons na Pafuri grenspos vir ‘n toilet en toe terug Punda Maria toe met die teerpad. Dit 
was ‘n redelike stil rit waartydens die kleintjies geslaap het en pappa gestoei het om wakker te bly. Die 
middag is ons nie uit vir ‘n rit nie, maar het ‘n heerlike tyd gehad by die watergat in die kamp.  



 

Ons het voor die braaier op die foto gesit en met die eienaar van die karavaan gesels. Hy is ‘n 
kontrakteur en is besig met ‘n projek op ‘n plaas buite die wildtuin. Hy slaap in Punda Maria sedert 
Februarie en gaan nog tot Spetember daar wees. Gelukkige blikskottel.  

So sluit ons toe ons eerste besoek aan Punda Maria af. In Deel 2 vertel ek verder... 

 


