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WIST-JE-DAT ?

■ Bosjesmannen (San) de oorspronkelijke bewoners 
van Zuidelijk Afrika waren?
■ het 2.000km is van Krugerpark tot Kaapstad
■ de Namibische sterrenhemel tot 's wereld's top 
hoort?
■ zaakvoerster Kris 4 jaar in Zuid-Afrika gewoond en 
gewerkt heeft?
■ en zij nu ook kleine groepjes Vegan & Yoga 
trucktrips in Zuid-Afrika begeleidt?
■ het Krugerpark 3/4 van België is?
■ het koninkrijkje Swaziland nu eSwatini noemt?
■ een Zuid-Afrikaan gemiddeld 2 keer per week 
braait ((BBQ)
■ je in Namibië best een 4x4 neemt omdat er weinig 
asfaltwegen zijn?
■ de stichter van ZA Reiscenter - Marc - met plezier 
naar jouw thuis komt voor info marc@zuidafrika.com 
■ je in Zuidelijk Afrika links rijdt?
■ je walvissen kan spotten van mei tot november in 
Zuid-Afrika ?
■ Zuid-Afrika ong. 56 milj. inwoners telt?
■ je de mooiste wandelingen kan maken in de 
Drakensbergen of op de Tafelberg?
■ de Kaapse Tafelberg de helft van de tijd een 
'Tafelkleed' heeft - dus in de wolken?
■ de Protea de nationale bloem is van Zuid-Afrika?
■ Pata Pata van Miriam Makeba het mooiste liedje 
van ZA is? (zie Youtube.com: Miriam Makeba live)
■ een robot daar een verkeerslicht is?
■ de pinotage dé druif is van Zuid-Afrika, dus zeker 
zo'n wijntje degusteren?
■ de truckreis doorheen Zuid-Afrika onze populairste 
groepsreis is?
■ Nelson Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de 
Vrede heeft gekregen?
■ Zuid-Afrika 11 officiële talen heeft?
■ Eén op twee van onze klanten reeds voor de 2de, 
3de of 4de keer naar Zuidelijk Afrika terugkeren?
■ In Sossusvlei - Namibië Dune 45 liefst 80 m hoog is
met aangewaaid Kalaharizand 5 milj. jaar oud?
■ Zuid-Afrika een kustlijn heeft van ong. 2.800km?
■ Je steeds meer fietsexcursies kan bijboeken, bv. in 
Soweto, Kaapstad, de wijnstreek?
■ Pick n Pay supermarkt met zijn 1.500 filialen in 
Zuidelijk Afrika opgericht is in 1967?
■ een verkleurmannetjie een cameleon is, een 
melkskommel een milkshake en een skootrekenaar 
een laptop?
■ 8 miljoen inwoners de Xhosa-taal spreken, met de 
onnavolgbare clicks middenin de woorden?
■ Mosi oa Tunya in de Soto taal betekent: The smoke
that thunders - Victoria Falls dus.

■ onze website  zuidafrika.com is?
■ met onze nieuwe wekelijkse BLOG?

GIDS CHRIS - INTERVIEW IN AFRIKAANS

Chris, wat is een erkende gids in Zuid-Afrika?     
Hallo julle. Daar is twee tipes gidse in Suid-Afika. Een
is n Natuur gids wat leer van die veld en diere en dan
is daar n kultuur gids wat meer spesialiseer in die 
verskillende kulture sowel as die geskiedenis van 
Suid- Afrika se 9 provinsies. Al twee die rigtings het 
hulle eie kursusse wat jy moet voltooi, en ja, jy kan 
albei doen en wees. Wanneer die kultuur gids in al 9 
provinsies gespesialiseer is, noem ons hom/haar ‘n 
Nasionale gids.

Gids jij in heel Zuid-Afrika?
Ja… Ek is n Nasionale Gids in Suid- Afrika, en dit 
beteken ek mag in al 9 ons provinsies in Suid-Afrika 
gids. Ek gids al vir 10 jaar in Suider Afrika. Ek het 
begin toere lei n maand voor die 2010 Wold cup

Hoeveel personen kunnen in uw eigen minibus? 
Ek kan tot 7 mense in my bus akkomodeer en ek 
bestuur gewoonlik self. Die bussie is geregistreer vir 
9 mense maar ek vind dit is te krap vir almal. So ons 
vat eintlik net 7 gewoonlik.

Kunnen klanten zelf bepalen wat ze willen 
bezoeken met jouw eigen minibus? 
Ons het al voorheen toere gedoen wat ons saam met
die mense self sit en die toer beplan, sodat ons almal
op die selfde bladsy is (dezelfde golflengte) oor wat 
ons gaan doen en waarheen ons gaan. Op baie van 
ons toere is daar vryetyd en gedurende daardie tyd, 
as daar iets is in die omgewing wat hulle wil gaan 
sien, sal ek hulle deur vat daai kant toe.

Raad je tijdens een trip bepaalde restaurants en 
winkels onderweg aan?
In baie van die areas slaap ons oor in dorpe wat ek 
goed ken, oordat ek al vir omtent 10 jaar toere doen. 
Dus is baie van dit self uitgetoets en weet ek wie is 
goed. Daar is ook ander gidse wat ek ken en weet 
hulle ken die areas goed, so dan sal ek kers op steek
by hulle as hulle die area beter ken as ek. Ek het ook 
al in die verlede vir die ‘locals’ gevra, veral die 
akkomodasie eienaars, waar hulle voorstel ‘n mens 
iets te ete en te drinke moet kry. 

Jij hebt reeds enkele van onze private groepjes 
gegidst - met héél enthousiaste reacties van onze
klanten. Wat is je geheim?
Passie vir die land, sy diverse mense, landskap en 
natuur is ‘n groot dryfkrag vir wat ek doen. Ek geniet 
om dit vir mense te wys en hulle daarvan te leer.

Wanneer mense dink aan Afrika, dink hulle aan wilde 
landskap, en mooi rooi sonsondergange en ek is 
passievol om vir hulle die avontuur in die Suidelike 
punt van hierdie ongelooflike kontinent te laat ervaar. 

Wat is het grappigste dat je als gids hebt 
meegemaakt?
Dat is altyd ‘n moeilike vraag om the antwoord… Een
storie wat ek met julle kan deel het een oggend vroeg
in Botswana op safari plaas gevind. Ons het die aand
in klein hut huisies gebly. Die spesifieke huisies het 
buite storte (douches) gehad wat oop is bo, sodat jy 
die sterre in die aand kan sien. Die oggend is ek 
vroeg op, en wou gou klaar stort voor ek die mense 
sien die oggend en ons dag begin. In die middel van 
die stort raak my water op. Ek het gedink die water 
het op geraak, maar toe ek op kyk staan n groot 
olifant bul (mannetjesolifant) langs die stort se muur 
en drink my stort se water met sy slurp… 
Ek het myself maar toe so klein as moontlik gemaak 
in die hoek van die stort en die kraan van die stort toe
gedraai. Toe die water opraak het die olifant verveeld 
geraak en verder geloop en kon ek die seep afwas. 
Dit is n ondervinding wat my vir altyd sal by bly.

SUID-AFRIKA KOS IN VLAANDEREN
Wil je bij ons  's lekker Zuid-Afrikaans gaan eten?  
Dat kan in 2 uitstekende restaurantjes.

Brugge: 't Huiskombuis is een restaurant, maar 
biedt ook braais (bbq) in uw tuin of feesten aan.
In hun shop kan je biltong, droë wors, Amarula, ZA 
wijnen en ander lekkers kopen.
https://www.huiskombuis.be/

Hasselt:: Izibiliboko is een tof eethuisje in ou-
Kaapse stijl, waar je o.a. Bobotie kan proeven. De 
eigenares is zelf Zuid-Afrikaanse, en tevens 
kunstenares met een heel gamma van kunstcreaties.
http://mayniemalan.com/izibiliboco/

http://mayniemalan.com/izibiliboco/
https://www.huiskombuis.be/


VEILIG NAAR ZUID-AFRIKA

Ligging en routes
De eerste vraag die je vaak te horen krijgt op 
reisbeurzen: is het veilig om naar Zuid-Afrika of 
Namibië te reizen?  Want inderdaad, de misdaad-
cijfers liggen er behoorlijk hoog, dat valt niet te 
ontkennen. Als gespecialiseerd kantoor kunnen we 
met de hand op het hart stellen: veilig genoeg, 
indien... En dan volgen een reeks adviezen die je 
best in acht neemt.  Zo zijn, zeker voor selfdrives, de
ligging van accommodaties en de uitgestippelde 
routes erg belangrijk. We kennen de locaties en zijn 
meestal zelf ter plaatse gaan kijken. 

Een voorvalletje
Zo hadden we bijvoorbeeld een guesthouse nabij 
Pretoria op internet gevonden: het leek bijzonder 
leuk, mooi uitzicht, zwembadje, kleine spa, en niet te
duur: dus een overnachting geboekt om zelf te 
ervaren. Wat bleek? Het mooie grote huis was goed 
beveiligd, en werd 's avonds netjes afgesloten. De 4 
gastenkamers waren echter vooraan bijgebouwd 
buiten de beveiliging en met slechts een lage 
omheining. Tot overmaat van ramp hadden zich 
honderden inwijkelingen uit Zimbabwe gevestigd aan
de andere zijde van de straat, en die leefden in 
kartonnen hutjes. Hoeft het gezegd dat er van rustig 
slapen niet veel in huis kwam? 

Duizenden reizigers veilig
Ook het correct uitstippelen van de routes is 
belangrijk: sommige wegen vermijd je beter alsook 
de sloppenwijken. Uiteraard zijn de algemene 
veiligheidsadviezen, zeg maar van het gezond 
verstand, eveneens te volgen: geen sieraden 
dragen, cash geld pinnen in veilige omgeving, niets 
achterlaten in je wagen e.d. Als Zuid-Afrika Reis-
center kunnen we melden dat de vele duizenden 
reizigers, die we in meer dan 25 jaar naar Zuid-Afrika
of Namibië hebben gebracht, geen zware problemen
met de veiligheid hebben gekend. Conclusie: Zuid-
Afrika en Namibië is voldoende veilig om te reizen, 
indien…

KLEINSCHALIGE TRUCKREIZEN

Facebook-berichtje aug. 2019: Hilda en Peter zijn  
terug van hun rondreis met gids in Zuid-Afrika : "we zijn 
moe maar erg blij dat we dit hebben mogen meemaken: de
tented lodge waar 's nachts de zebras rond je tent dwalen,
de Drakensbergen waar we plots oog in oog stonden met 
een hongerige jakhals, de rode bumpy truck die telkens 
veel bekijks had, de schitterende natuurwandelingen. Een 
reis om nooit te vergeten." #daarwordenwijblijvan

Jaren geleden organiseerden we een hele reeks 
begeleide groepsreizen met Nederlandstalige gids: 
verplaatsingen in een autocar, de klassieke 
bezoekjes, 's avonds enkele uren in een restaurant 
vertoeven... Zeg maar de klassieke begeleide 
groepsreizen. De laatste jaren zijn de reiswensen 
echter gewijzigd: meer accent op het buitenleven, 
wat barbecuen buiten, 's avonds rond een vuurtje 
genieten van de sterrenhemel en een drankje. Sinds 
jaren werken we samen met de lokale operator 
Sunway Safari's: zij bieden kleinschalige reizen, 
maximum 12 deelnemers, met 2 begeleidende 
gidsen. Slapen doe je in eenvoudige, maar nette 
tweepersoonskamers in chaletjes of guesthouses. 
De maaltijden worden buiten bereid aan de truck: 
echt outdoor leven in het zonnige Zuidelijk Afrika!

De trucks zijn speciaal ontworpen om heel 
comfortabel te reizen; met zeer grote ramen en 
panoramisch zicht van 360 graden. Je komt terecht in
internationaal gezelschap, de voertaal is Engels. De 
2 gidsen verstaan echter ook Nederlands - omdat ze 
het Afrikaans - zeg maar het oud-Nederlands - 
kennen. Een gezellige belevenis om met enkele 
Australiërs, Scandinaven of ander nationaliteiten een 
groepje te vormen. 

Zuid-Afrika per truck
De Zuid-Afrika trip vertrekt uit Johannesburg 
oostwaarts naar de Panoramaroute met God's 
Window, Blyde River Canyon, Three Rondavels…

Dan verblijf je in een private gamelodge juist buiten  
Krugerpark. Dan volgt uiteraard het gigantische 
Kruger National Park en zijn massa's wilde dieren. 
Zuidwaarts het koninkrijkje Eswatini in met zijn 
typische marktjes. Zululand is dan aan de beurt, waar
je in een heus tentenkamp logeert midden in de 
bush, per tent een private douche/wc. In de 
majestueuze Drakensbergen geniet je van een 
stevige wandeling. Langs de kust gaat het zuid-
westwaarts, langs de geboorteplaats van Mandela. 
Verder naar de Tuinroute met Knysna, de wijnstreek 
rond Stellenbosch en tenslotte het orgelpunt 
Kaapstad: Tafelberg, Kaap de Goede Hoop en nog 
veel meer. 17-dagen ter plaatse, prijzen  v.a. 2.240 € 
(vluchten niet inbegrepen)

Andere truckreizen
Wens je eerder de buurlanden te verkennen per 
truck? Dan heeft Sunway een hele reeks trajecten in 
petto, allemaal volgens dezelfde reisformule. Namibië
kan uit Kaapstad; of de Cape to Vic Falls biedt een 
lange combinatie reis doorheen Namibië, Botswana 
tot aan de Victoria Watervallen.  Mozambique kan, 
ook Zambia, of Botswana apart.
Neem gerust een kijkje op hun website:

http://www.sunway-safaris.com/

Rechtstreeks op die website boeken kan; maar weet 
dat je dan niet verzekerd bent bij het Garantiefonds 
Reizen.  Ons Zuid-Afrika Reiscenter hanteert 
dezelfde prijzen als op deze website vermeld, maar 
betaalt zelf de premies voor de verzekering. Ingeval 
van financieel onvermogen krijg je je geld dus terug, 
zowel Belgen als Nederlanders. Hetzelfde geldt 
wanneer je rechtstreeks zou boeken bij andere 
reisorganisaties die alleen maar een vestiging 
hebben in Zuid-Afrika zelf. Zij zijn niet verzekerd bij 
het Garantiefonds. Ook geniet je bij boeking bij ons 
van het officieel Belgisch reiscontract met de 
algemene Europese reisvoorwaarden met o.a. de 
regeling Geschillencommissie Reizen.

Combinatiereis Zuid-Afrika:
begeleide week + selfdrive week
Je hoeft niet echt te kiezen tussen volledig begeleid 
of zelf met een huurwagen reizen. Je kan een 
originele combinatie maken: eerst een weekje het 
oosten van Zuid-Afrika verkennen met een truck. Zo 
krijg je de meerwaarde van degelijke gidsing voor het
ruigere wildleven en de pure natuur: 3 x nabij 
Krugerpark, 1 x Swaziland, 3 x Zululand. Daarna een 
binnenlands vluchtje om dan zelf per huurwagen de 
Tuinroute, wijnstreek en Kaapstad te bereizen. Ons 
Zuid-Afrika Reiscenter stippelt dan met genoegen dit 
laatste selfdrive pakketje uit: naar keuze 
guesthouses, kleine hotelletjes tot en met luxelodges.
  .

ZUID-AFRIKA SELFDRIVES

De meeste van onze reizigers rijden zelf met een 
huurwagen in het mooie Zuid-Afrika. Het land leent 
zich inderdaad perfect voor een selfdrive: behoorlijk 
goede wegen, degelijke huurwagen met omnium 
verzekering, GPS ter beschikking. Je kan zo in volle 
vrijheid genieten van je trip. Bovendien kan je bij ons 
Zuid-Afrika Reiscenter je reis op maat laten 
samenstellen. Ook lokale activiteiten met een gids 
zijn daarbij mogelijk.

Selfdrive Zuid-Afrika: voorbeelden
Op onze website www.zuidafrika.com vind je een 
aantal voorbeeldroutes. Hier kan je inspiratie uit 
putten voor jouw eigen reisplanning. Maar eerlijk 
gezegd worden deze reismodellen zelden of nooit zo 
geboekt. Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, en 
ook andere budgetten. Wil je zowel het Oosten, met 
Krugerpark en Zululand, combineren met het Zuid-
westen  Tuinroute, wijnstreek en Kaapstad - dan is 
een binnenlandse vlucht aan te raden.

EXTENTIE: VICTORIA FALLS  FLY IN

Victoria Falls, The Smoke that Thunders… een 
natuurwonder van bulderende watervallen die zich in 
een breuk in de aardkost storten. Allicht een 
fenomeen om eens in je leven te bewonderen. Je 
kan Victoria Falls best bereiken vanuit Johannesburg
per vliegtuig heen en weer. Zuid-Afrika Reiscenter 
heeft daarvoor enkele leuke fly-in pakketjes klaarge-
stoomd. De vlucht duurt 2 uur met een dagelijkse 
volwaardige lijnvlucht van British Airways. Ter plaatse
zijn de transfers, enkele uitstappen en de overnach-
tingen inbegrepen. Je kan deze korte modules naar 
keuze nog uitbreiden met verblijven in Hwange 
National Park Zimbabwe, Chobe National Park 
Botswana en Okavango Delta in Botswana.

NAMIBIE MET 4X4 - SELFDRIVE

Ook in Namibië kan je vlot zelf met een huurwagen 
aan de slag. Wel is het zo dat een 4x4 auto sterk aan
te raden is. Je rijdt er immers voor 90% op 
gravelwegen: dit zijn niet-geasfalteerde steenslag-
wegen. We hebben zelf enkele wagentypes uitge-
probeerd. De kleinere middenklassers in 2x4 gaven 
af en toe wat problemen: uitstekende stenen op de 
weg, tot en met het vastrijden in zanderige gebieden.
Met een 4x4 verloopt je Namibische tour echter op 
wieltjes. Alleen zorgen dat je niet te snel gaat rijden: 
de wegen zijn zo verlaten dat je al vlug de gaspedaal
te diep indrukt. De Namibische ambassadeur drukte 
ons eens op het hart: "Zeg asjeblief aan je klanten 
dat ze voorzichtig zijn met een huurwagen en niet te 
snel gaan rijden. Want er gebeuren relatief veel 
ongevallen met Europese toeristen." 

Populairste selfdrive Namibië: de 4 woestijnen
Je verkent het mooiste van Namibië in een dubbele 
lus, zeg maar een achtvorm. Je start in Windhoek, 
dan zuid-oostwaarts naar de Kalahari en de 
Bushmen; verder naar de Fish River Canyon. Dan 
wacht meer ten noorden de Sossusvlei en 
Swakopmund aan de kust. Uiteraard mag het 
noordelijke Etosha National Park niet ontbreken. 
Reken voor dergelijke 18-daagse reis op ong. 3.000 
€ per persoon zonder vluchten, 4x4 en 
overnachtingen inbegrepen.

http://www.zuidafrika.com/
http://www.sunway-safaris.com/
https://www.facebook.com/hashtag/daarwordenwijblijvan?epa=HASHTAG


OP SAFARI IN AMAKHALA - ZA

Met enige argwaan rij ik het game reserve binnen. 
Hier, in de Oostelijke Kaapprovincie, een 
gamelodge?  Want uit ervaring weet ik dat je hier 
meestal een soort gamefarms aantreft, niet echt 
natuurlijk. Maar Amakhala blijkt anders. 6000 ha is 
niet echt gigantisch. Het verhaal erachter is echter 
bijzonder leuk. Enkele plaatselijke families zijn 
overgeschakeld van landbouw naar gamereserve. Ze
zijn er in geslaagd om het gebied terug in de 
natuurlijke staat te herstellen. De big five zijn er 
aanwezig, en leven er op een natuurlijke wijze. Wel is
het zo dat dit ecosysteem door een dierenarts (van 
de familie) wordt gemonitord.

Hun aanpak is professioneel, hun verbondenheid met
de natuurelementen een voorbeeld.
Ik check in in de Amakhala Safari Lodge, middenin 
the bush gelegen. Hier echter geen gevaarlijk wild, 
wel wat kleine aapjes, impala's e.d. Elke kamer is 
volledig privaat, met eigen terras omgeven door the 
bush, plus een klein plonsbadje. Geen last van de 
andere gasten, hier lig je compleet alleen, omgeven 
door de wildernis.   

De voorzijde is van canvas, tentzeil dat open kan. De 
eigenaar ontvangt me met een fris drankje in de 
semi-open lounge, terwijl de porter mijn bagage naar 
mijn eigenste privacy-suite brengt.  Even verfrissen in
de buitendouche (die voor 2 is gemaakt...), en wat 
genieten van de - nog stevige - herfstzon op een 
ligbed. Om 16h start de gamedrive in het big five-
gebied. Onze ranger is een jongedame, begeesterd 
door het wildleven. Het wordt reeds fris op de open 
landrover, maar het uitzicht is prachtig. Er zijn 
leeuwen gesignaleerd, en natuurlijk is dat het sein 
voor plankgas. De gigantische dieren liggen lui onder 
een boom, we naderen hen tot op een tiental meter. 
Hoeft dit zo dicht? fluister ik onze gameranger in het 
oor.  

Ach, ze nemen hun dagelijkse siësta, en ze hebben 
gisteren een impala verorberd. Echt geruststellend is 
dit niet, maar toch een beetje. Verder op weg, tot 
enkele giraffen onze weg kruisen Met hun lange tong 
kunnen ze zelfs kunstig langsheen de doornen van 
de bomen likken en zo het voedsel bemachtigen.  
Even verder zien we twee cheetah's: ze zijn duidelijk 
op pad, op zoek naar een geschikte prooi. 
Dan verschijnt plots een olifant, die eventjes een 
boom uitrukt om te verorberen. Buffels merken we 
ook op - ze zien er zachtaardig uit, maar behoren tot 
de gevaarlijkste diersoort.  We dalen af in het dal; 
daar wacht een rivierbootje ons op. Op het water 
genieten we van de sundowner: een heerlijk glaasje 
gekoelde witte chardonnay en een hapje.
Terug naar het kamp, intussen is het zo koud op de 
jeep dat we gretig de aanwezige dekens gebruiken.
Het diner is verfijnd en gezellig. Iedereen zit aan één 
tafel, de verschillende nationaliteiten samen in het 
rond is een prettig gevoel. Rond het vuurtje buiten 
ronden we de avond af met een lekkere Amarula: een
sterk zoet drankje van de Amarula-boom.  Daarna 
heerlijk slapen in mijn suite, onder een veilig 
muskietennet.

WALK ON THE WILDSIDE Vegan & Yoga
10-25 september 2021 met Kris

Deze 15-daagse nederlandstalig begeleide  rondreis 
doorheen Zuid-Afrika neemt je mee in de Afrikaanse 
bush. In een klein groepje van max 12 personen reis 
je samen met onze Nederlandstalige tourleader Kris. 
Geniet van de prachtige natuur, de Big Five, 
Zoeloeland en de adembenemende uitzichten van de
Drakensbergen.
Dit is een actieve rondreis, elke dag maken we mooie
wandelingen. En er is meer ! Je kan bij zonsopgang 
of zonsondergang deelnemen aan een ontspannende
hatha yogales. Heerlijk toch om ‘s morgens je dag te 
starten met enkele zonnegroeten of af te sluiten met 
een meditatie in de imponerende Zuid-Afrikaanse 
natuur. Bovendien zijn alle maaltijden vegan. Zuid-
Afrika staat bekend voor zijn heerlijke verse 
avocado’s, cashewnoten, mango’s, bananen, … 
Volledig programma: zie zuidafrika.com

INTERVIEW: NATIONALE PARKEN 

Joep Stevens is general manager Tourism 
Operations van de South African National Parks 
(SANParks). Ondanks zijn hoge managerfunctie blijft 
hij een gedreven natuurliefhebber in hart en nieren. 
De geknipte persoon dus om persoonlijk  enkele 
vraagjes te stellen.

Joep, we kennen je al jaren als één van de 
drijvende krachten achter de Nationale Parken.  
Hoeveel parken beheert SANParks?
Momenteel telt Zuid-Afrika 21 nationale parken in 
diverse biotopen: aan zee, in de woestijn, de 
savanne,  in de bergen…Het grootste, tevens meest 
beroemde is uiteraard het Krugerpark, met zijn 2 
miljoen hectare de helft van Nederland of ¾ van 
België.  Het noordelijk gelegen Kgalagadi, meer 
woestijnachtig in het begin van de Kalahari,  volgt als 
tweede grootste. Eén van de kleinste is Table 
Mountain National Park, maar je vindt er wel de 
grootste biodiversiteit dank zij het enorm gevarieerde 
fynbos.

Het woord ‘Park’ betekent in Europa een 
aangelegde grote tuin als groene zone. Wat moet 
ik me voorstellen bij ‘Nationale Parken’?
In Zuid-Afrika werden nationale parken als gebieden  
afgebakend om de dieren, de planten en het culturele
erfgoed te vrijwaren, en dit op een zo natuurlijk 
mogelijke manier. Menselijke ingrepen beperken we 
zoveel mogelijk om de delicate evenwichten te 
respecteren.

 Is zelf rijden en overnachten in het Krugerpark 
wel aan te raden Joep?
Natuurlijk! De wegen zijn goed onderhouden en de 
signalisatie is duidelijk. Er zijn enkele asfaltwegen en 
een aantal kleinere steenslagwegen (gravelroads). 
Een gewone personenwagen volstaat, je hoeft echt 
geen zware 4x4 te huren. Dieren hebben absolute 
voorrang. Je dient je strikt aan de regels te houden 
en enkel uit te stappen op aangeduide stopplaatsen 
en in de restcamps. In deze rustkampen kan je 
overnachten in comfortabele bungalows. Meestal kan
je dineren in een restaurant of is er een take-away.  

Zijn er begeleide activiteiten in het Krugerpark?
Er is een hele waaier aan activiteiten mogelijk. Meest
populair zijn de gamedrives: safariritten in een open 
voertuig olv. een game ranger, in de vroege ochtend 
of de late namiddag, soms zelfs na donker.  Game 
walks van 3 tot 4 uur zijn eveneens mogelijk, 
uiteraard onder leiding van rangers. Wilderness Trails
zijn 3-daagse arrangementen. Je logeert in een vast 
basic camp middenin de bush, en de verkennings-
tochten starten steeds van daar.

Zomaar wandelen Joep, is dit niet erg gevaarlijk? 
De veiligheid van onze gasten staat voorop. Bij elke

bushwalk, groot of klein, zijn er twee getrainde en 
gewapende gamerangers die de leiding hebben. Zij 
kennen het gedrag van de wilde dieren en weten hoe
dicht je kan naderen. Je krijgt vòòr vertrek een 
briefing met richtlijnen. 

Wat is een ‘Wildcard’ precies?
Wanneer je een nationaal park bezoekt dan betaal je 
een conservation fee: een toegangsbedrag per dag 
per persoon.  De opbrengst gebruikt SANParks om 
de natuurparken in stand te houden. Wanneer je 
meerdere parken, meerdere dagen bezoekt, kan je 
vooraf op www.sanparks.org een Wildcard aankopen.
Die geeft vrije toegang gedurende één jaar tot alle 
nationale parken. 

Joep, ik heb je fotocollectie mogen bewonderen: 
indrukwekkend! Welke goede raad kan je geven 
voor geslaagde natuurfoto’s?
Natuurfotografie is inderdaad mijn hobby, maar ik 
ben geen professional.  Hierbij enkele adviezen van 
een ‘ervaringsdeskundige’:
Heb geduld; neem zoveel mogelijk digitale foto’s, je 
kan later dan de beste uitselecteren;  je hoeft niet 
persé een zeldzaam luipaard te zien: ik vind mijn 
mooiste foto’s bv. met impala’s.  In de vroege 
ochtend en late namiddag heb je het mooiste licht 
voor natuurfotografie. Vogels kan je alleen voldoende
groot en scherp krijgen met een telelens. Wandel in 
je restcamp gewoon wat rond en observeer alles: je 
zal merken dat je tal van leuke items kan 
fotograferen. Persoonlijk vind ik bomen bv. enorm 
fotogeniek: een enorme baobab, een jakaranda in 
bloei…

Heb je nog een laatste advies?
Gewoon komen en zelf de Afrikaanse wildernis  
intens beleven! 

http://www.sanparks.org/


TOWNSHIP BEZOEK MET GIDS

Thabang, onze zwarte gids, pikt ons op in zijn eigen 
minibusje. Bewonderenswaardig: hij is opgegroeid in 
de township Kayelitshia nabij Kaapstad. Hij heeft 
door hard werken en avondlessen zich op eigen 
kracht naar boven gewerkt, en heeft nu zijn eigen 
bedrijfje dat township-tours organiseert. Niet zo'n 
massaproduct van de grote touroperators, nee echt 
diep in het hart van deze sloppenwijk. Ik voel me wat 
raar: van buitenaf gezien komt zo'n township erg 
bedreigend over. Verbazing alom echter: we stoppen 
bij een familie met enkele kinderen. Onveilig? vraag 
ik hen. Ze lachten deze vraag weg: als we even 
weggaan dan laten we de deur open. Onze kinderen 
spelen op straat, en de buren houden een oogje in 
het zeil. 

Statistisch blijkt dat slechts 1 op 4 volwassenen hier 
werk heeft. Waarvan eten die andere 3 dan? vraag ik,
redenerend vanuit ons Europees gedachtegoed. Wel,
zeggen ze, die ene die verdeelt zijn brood en 
milliepap met de andere drie, eenvoudig toch? Ik sta 
perplex. Hier kunnen we als 'beschaafde' 
Westerlingen nog een behoorlijk lesje uit leren!

TREINCRUISE: 
SHONGOLOLO OF ROVOS  RAIL

Reis je graag met een trein doorheen Zuidelijk Afrika?
Dan zal Rovos of Shongololo je zeker kunnen 
bekoren. Bij Rovos gaat het om een luxetrip van drie 
dagen/twee nachten: van Pretoria naar Kaapstad of 
omgekeerd. Ofwel van Pretoria naar de Victoria 
Watervallen. De klemtoon ligt op de trein zelf, met 
een all inclusive pakket.

Shongololo is een totaal ander concept: je reist heel 
Zuid-Afrika rond: van Pretoria oostwaarts naar 
Krugerpark, dan Swaziland, de kusten, het 
binnenland, wijnstreek en Kaapstad. Onderweg zijn 
alle excursies inbegrepen. Het is een ware 
treincruise, die tegelijk een echte ontdekkingsreis is. 
Meer info vind je op onze website

www.zuidafrika.com 
info@zuidafrika.com

32-3-4112507

Zuid-Afrika Reiscenter, afdeling van Aro-Travel bvba
is verzekerd bij het Garantiefonds Reizen voor

reizigers uit België en uit Nederland
Lid van de Vlaamse Vereniging Reisbureau's
Gespecialiseerd sinds 1992 in Zuid-Afrika en

Namibië

VERLEID DOOR DE SOSSUSVLEI

De Sossusvlei in Namibië kent zijn gelijke niet! Wat 
de Sossus-rivier zou moeten zijn blijkt een schrale 
droge bedding, enkel te onderscheiden door de 
luttele bomen die wellicht slechts elke twee jaar te 
drinken krijgen. Het droge gele gras omfloerst de 
curven van de roodbruine duinen en de azuurblauwe 
hemel. Spookachtige verweerde dode bomen lijken 
gigantische prehistorische insecten  in de leegheid 
van het landschap. Door het gebrek aan vocht 
stierven ze eeuwen geleden, maar blijven tot 
nu schijnbaar onvergankelijke schimmen van het 
verleden. 

Sossusvlei is een van de zeldzame plekjes op aarde 
waar de mens nog niet heeft ingegrepen. Geen 
spoor van menselijke aanwezigheid, geen buildings, 

geen huizen of akkers. Enkel maar Het Grote Niets. 
Een eenzame gemsbok blijkt wel dit dorstland te 
doorstaan. Wellicht daarom heeft men dit sierlijke en 
elegante gehoornde dier tot embleem van Namibië 
bevorderd. Als enigen konden hier de San Bushmen 
wel overleven als nomaden. Al hun sporen zijn echter
uitgewist. Enkel hun verhalen trotseerden de tijd en 
worden bij het nachtelijk kampvuur van generatie tot 
generatie doorverteld. 

In het hart van de gigantische Sossusvlei ligt Dead 
Vlei, als een gekraakte aardkorst.  Je kan deze Dode
Vallei enkel bereiken met een stevige 4x4 plus een 
chauffeur met de nodige behendigheid. Gelukkig zijn 
er shuttlejeeps met rangers van het Naukluft Park die
je tot daar kunnen brengen. De eigenlijke vallei is 
omkranst met rode, scherptoppige duinen zover het 
oog reikt. Het zand golft langs de hellingen die 
geboetseerd zijn door de wind. Mineraalkorrels van 
meer dan 5 miljoen jaar oud. Blijkbaar tikt de klok 
hier niet en beweegt de tijd in een andere onvatbare 
dimensie. Wanneer je ’s avonds voor je lodge buiten 
zit dan overkoepelen duizenden heldere sterren je 
wereld. Het twinkelende hemelfirmament lijkt bijna op
je hoofd neer te dalen, zo dicht ervaar je hier het 
grandioze heelal. Je kijkt terug in de tijd naar deze 
wonderbaarlijke zonnetjes die hun licht duizenden 
jaren geleden hebben uitgezonden en nu pas je 
oogappels bereiken. Het Zuiderkruis, lichtbaken 
sinds eeuwen voor zeevaarders en 
ontdekkingsreizigers zal ook jou imponeren.   
Een vroege ballonvaart is het Nec Plus Ultra om dit 
natuurgebied in je hart te sluiten. Je vertrekt heel 
vroeg en vliegt gedreven door de wind langzaam 
zwevend boven de duinenreeksen. De opgaande zon
kleurt de lucht in roze en purperen schijn. Geleidelijk 
aan verschijnen de grote schaduwen door de eerste 
zonnestralen gegenereerd. Het onaangeroerde 
landschap ontvouwt zich beneden met een 
ontroerende schoonheid van fragile breekbaarheid. 
De oneindige stilte en onwezenlijke wijdsheid 
rondom maakt je zelf ook helemaal stil. Hier op deze 
plek zijn woorden overbodig.

HUMOR IN ZUIDELIJK AFRIKA  

INFOSESSIE BIJWONEN? 
check onze website!
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