
Page 1 of 5 
 

Rietvallei se 3de senior toer 

SWAZULU NATUUR ROETE TOER 

Op 1 Junie 2014 kry ons die volgende wonderlike nuus van “Oom” Neels, Rina, Wim em Margriet: Op 
18 en 19 Junie gaan hulle op ‘n toetsrit om die toer se roete en die moontlike blyplekke van nader te 
bekyk. Hulle beplan dan om op 26 Junie verslag te doen aan die toergroep. 

Teen 26 Junie het die groep weens operasies en siekte verminder na 12 persone, te wete: Neels & 
Rina de Klerk, Wim & Margriet vd Berg, Fanie & Elzette Jacobs, Henk & Glenn Kahts, Ann Stewart, 
Bettie van Eeden asook Jake en Ina Erasmus. Hier het die entoesiasme hoog geloop na die goeie 
inligting wat verskaf is. 

TOE TREF DIE TEENSPOED.  Terwyl Neels en Rina hulle wa pak, breek hy sy hakskeensening mors af 
en besluit hulle om die toer af te las omdat hy geopereer moet word en hoegenaamd nie kan gaan 
toer nie. 

Gelukkig gaan kry Wim en Margriet alle inligting wat hulle nodig het en siedaar: die toer is weer op 
dreef!  Ons kan hulle twee net ons grootste dank en waardering gee vir hulle leierskap en die wyse 
waarop hulle almal in ag geneem het. Hoor-Hoor!!! 

Maandag 21 Julie 2014 om 09:30 meld ons aan by “The Rose” anderkant die eerste tolhek op pad 
Badplaas.   

In die berge skrik ons groot toe Fanie Jacobs se motor wind sluk – maar Wim los die probleem vinnig 
op!  Moontlik ‘n gevolg van hierdie E-pos boodskap wat Tjaart aan ons gestuur het.     

  

Ek laat maar die byskrifte weg 

 

 

Op Badplaas word geswem, winkels besoek en ernstig besin oor wat in die vreemde Swaziland op 
ons wag. 

Woensdag 23 Julie 2014 vertrek ons via Amsterdam na die grenspos by Nerston/Sandlane waar alles 
glad verloop het. Daarvandaan ry ons oor Bhunya, Luyengo en Malkerns na Bhuleni plaas. Hierdie 
plaas is aangrensend aan ‘n baie groot winkelkompleks, The Gables, geleë tussen Mbabane en 
Manzini. 

Hier ontdek ons tot ons skok dat Vodacom nie in Swaziland funksioneer nie.  Jy koop ‘n MTN 
simkaart of jy bly stil! 

Ons kamp lekker al is die staanplekke ongelyk met die vreemdste ablusie – letterlik ‘n “see through” 
van bamboes gebou.  Gelukkig is daar darem swart plastiek tussen mans en die dames se kante. 

  

 

 
So lyk die dameskant! 
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Donderdag 24 Julie gaan kyk ons eers na die reusagtige Sibebe Rots, glo die 2e grootste solide rots in 
die wêreld. ‘n Foto of selfs ‘n reeks toon nie werklik die enorme rots in sy glorie nie. 

                    

 

Ons is verder op die Tea Road waar baie mooi natuur te sien was, onder andere hierdie pragtige 
rotsformasie: 

                                   

                                                              

Vrydag besoek ons Ngwenya Glasfabriek waar die pragtigste glasornamente en –gebruiksartikels 
gemaak word van herwinde glas. 

         

                

Hiervandaan gaan ons na Mlilwane Wildtuin waar ons onder andere die huis van O’Reilly, die man 
wat die dierelewe van Swaziland van uitwissing gered het, besoek.  Dis ‘n pragtige ou kliphuis. 

Saterdag rus ons. Wim en Margriet het intussen ‘n dokter gaan sien omdat hulle nie wel was nie. 

Sondag word ‘n dag wat nie maklik vergeet gaan word nie – veral nie deur Margriet nie.  Ons ry 
noord van Mbabane na die Maguga dam en Piggs Peak.  Die natuurskoon in die berge en valleie is 
asemrowend.  Ons besoek ook die bekende Phophonyane waterval wat van bo af pragtig is en ‘n 
paar van die dapperstes durf die roete na die voet van die waterval aan. Wat ‘n gesig! 

                                                    
                                                         

As ons gedink het die afgaan was moeilik, vra vir Margriet van die tog na bo! Dit was BAIE harde 
werk!!! 

Elke foto toon ‘n ander uitsig op dieselfde reuse rots 

Ons groep op die Tea Road Die Tea Road Aan watter dier herinner dit? 

Die werkers by die oonde Glaskameelperdjies Verkoopsdame en 

ornamente 
O’Reilly se Huis se stoep 

Ann begin aftog maar Wim en 

Margriet oorweeg nog 

Halfpad teen waterval af Waterval van onder gesien 
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Maandag besoek ons ‘n kersfabriek, die vrugte en groentestalletjies langs die pad wat opsigself ‘n 
belewenis was. 

                              

  

Dinsdag was wasdag – wonder wie het gewas en wie het gekyk? 

Woensdag verlaat ons die bergewêreld en gaan ons oos na die suikerriet vlaktes waar Simunye 
Country Club ons kampplek gereed gemaak het.  Wat ‘n wonderlike verrassing het nie daar op ons 
gewag nie! Die ablusie is vir ons opgeknap, krag vir elke woonwa aangelê op ‘n absoluut gelyk 
sportveld en dit kos ons niks!   

Die besoek aan die suikermeule kon ongelukkig nie plaasvind nie, maar verskeie besoeke aan Hlane 
Wildtuin in die omgewing het daarvoor vergoed.  Wat ‘n pragtige plek om te besoek!!! Drie van die 
Groot Vyf is gesien.  Die wonderlike ervaring om slegs enkele meters van 13 reuse renosters af te 
wees met slegs twee dun draadjies tussen hulle en ons was die moeite werd.   

Daar is ook op ‘n bootrit gegaan waar die vissersvroue hulle slag gewys het.  Die manne het sleg 
afgesteek! 

Dan was daar die twee besoeke aan die restautant van Simuye Country Club hoofsaaklik om die geld 
wat gespaar was uit te gee.  Die kos was egter werklik die moeite werd. 

       

 

 

Maandag 4 Augustus vertrerk ons van Simunye Suid na Nisela Safari Lodge, basies aan die voet van 
die Lebomboberge in boswêreld soos ons Bosveld.  Hier het ‘n “mak” zebra ons in die kamp 
verwelkom deur vir Fanie Jacobs letterlik te soen en vir Jake aan sy bo-arm ‘n byt te gee omdat hy 
nie dadelik iets lekkers te ete gekry het nie!!! Gelukkig was hy daarna in sy kampie toegesluit gehou. 

Ons het ‘n paar heerlike uitstappies onderneem waar ons die natuurskoon in die suid-weste van 
Swaziland gaan verken het en ‘n besoek afgelê by die Nhlangano Casino Lodge wat baie mooi en 
gewild is.  Verder het ons gekuier, gaan soek na die Mkhaya wildtuin.  Die obskure ingang is versteek 
tussen plaaslike hutte en BAIE duur.  Ons het hiervoor vergoed deur die natuurskoon langs die pad 
te geniet. 

Materiaalstal by Kersfabriek Verversings word geniet Vrugte en groentestalle op 

pad kamp toe 

Staanplek op 

Simunye 

Renosterbad net vir een 

op ‘n slag. Ander moet 

eers wag 

Wat ‘n koedoebul! Hierdie vreemde tarentaal 

groet ons elke oggend. 

Kom glo van Midde Afrika. 
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Donderdag 7 Augustus gaan ons deur die grenspos by Golela sonder enige drama en ry voorspoedig 
na St Lucia waar ons vroegmiddag by Sugarloaf Kamp aankom.  Ons kies  die heel verste staanplek 
van die hek en parkeer al vyf die waens in ‘n halfmaan.  

Ons ry kuier-kuier na Cape Vidal, kyk wild in die resevaat, gaan stap op die strand en ‘n paar 
dapperes pak ‘n vyf kilometer stap aan op die strand, deur die bos en woongebied van St Lucia. 

‘n Besoek aan Umpholozi en Hluhluwe Nasionale park toon dat die paaie in ‘n baie swak toestand is. 
Wild nie baie volop nie, maar tog sien ons weer drie van die vyf grotes. ‘n Paar van ons groep gaan 
maak ook ‘n draai by Fanies Eiland.  Daar was ook sandkunswerke op die strand te sien. 

Die groot verrassing was egter dat Neels en Rina se kinders ons genooi het om by hulle te gaan braai 
en wie wag ons daar in?  Reg geraai!! Neels en Rina!!  Lekker by hulle gekuier en geëet.  Die 
volgende aand kuier hulle weer by ons. 

                                       

                                          

 

Dinsdag 12 Augustus vertrek ons na Dundee en net om die draai wag Rina met Neels in sy rystoel om 
ons voorspoed toe te wens! 

  

Al kon hulle nie saam toer nie, het hulle reuse werk gedoen met die beplanning en aanvoorwerk. 
Wonderlik dat hulle ons op ons laaste tog só kon kom afsien.  Baie dankie vir julle aandeel aan ons 
lekker toer.  Die kampplek op Dundee is baie mooi en netjies.  Daar is pragtige ablusie beskikbaar en 
verdere ontwikkeling is aan die gang.  Die volgende dag besoek ons die Bloedrivier Monument waar 
ons na ‘n video van die slag se geskiedenis kyk. Op die dorp sien ons ‘n klompie baie mooi 
Kerkgeboue. 

Ons kampplek by Nisela Aalwyne langs die pad Ingang na Nhlangano 

Lodge 
Pragtige vallei 

Fanie neem die see af - 

Cape Vidal 

Rivier in Hluhluwe Kunswerk op die strand by 

St Lucia 

Wat ‘n wonderlike gebaar van ons goeie vriende. 

Dankie Rina dat jy hom gestoot het om ons dag te 

maak!!!!! 
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Donderdag 14 Augustus vertrek ons huiswaarts en gaan sluit aan by Bass Lake Lodge, waar ons die 
Rietvalleiers inwag om die AJV te hou.  

Wat ‘n onvergeetlike 25 dae het ons as vriende nie saam deurgebring nie.  Dit was absoluut 
wonderlik.  

Weereens dankie aan Wim & Margriet en Neels & Rina vir julle reuse aandeel aan die sukses van die 
toer.   

Dankie aan elkeen vir besondere bydraes en DIE LEKKER KOS!!!! 

Artikel deur Jake & Ina Erasmus 

Die Wa-laer by Bloedrivier Dames by Grietjie die kanon Een mooi Kerkgebou in Dudee 


