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SAWA RIETVALLEI NAMIBIË TOER 

 

Na maande se beplanning, bespreking, telefoonoproepe en ander korrespondensie deur Neels 

en Rina breek die groot dag uiteindelik aan! Vroeg oggend van 17 April vertrek vyf 

woonwaens om mekaar by die vulstasie te Elandskuil op die Pretoria-Krugersdorppad te 

ontmoet. Die opgewondenheid van die vooruitsig van amper 70 dae op toer was groot.   

Wat „n skok was dit nie om die voertuig van Wim en Margriet langs die pad te sien staan met 

die enjinkap oop!  Na desperate pogings om die motor weer aan die gang te kry, moet Wim 

noodwendig reëlings tref om sy motor en woonwa weer by die huis te kry.  Die ander 

toerlede, Neels en Rina, Henk en Glenn, Fanie en Alida en Jake en Ina besluit om voort te 

gaan terwyl Wim en Margriet begin om te beplan om later by die toer aan te sluit. 

Die eerste aand by Komtiekie op Vryburg stel Neels voor dat een hoofstuk elke aand uit 

Johannes, Handelinge dan Romeine voorgelees word as deel van Huisgodsdiens.  Beginnende 

by hom sal Huisgodsdiens om die beurt deur elke lid van die toergroep aangebied word. Die 

volgende oggend word voortgegaan tot op Upington en word geslaap by Kalahari Monate. 

Sondag 19 April gaan ons sonder moeite deur die grenspos by Nakop in Namibië in en ry 

voorspoedig tot by Ai Ais op die wal van die Visrivier.  Ons staanplek is net waar die stappers 

van die Visrivier Canyon uitkom.  Dis „n pragtige plek om te vertoef en nadat ons kamp 

opgeslaan het gaan wys Neels vir ons die warmwaterbron wat onder andere die binnenshuise 

swembad van warmwater voorsien.  Die volgende oggend ontdek Jake dat die bobbejane 

glad nie skaam is om by Ina in die woonwa in te gaan en „n vol sak lemoene vir hulle self te 

neem nie! 

          

 

 

 

Maandag besoek ons die invloei van die Visrivier in die Oranje, ry na Aussenkehr waar 

honderde hektaar onder druiwe verbou word.  Hier sien ons hoe die werkers se huisies van 

riet gebou word.  Omdat dit nooit hier reën nie, is die mure sowel as die dak deurkyk-ondig.  

Hier is ook „n waarskuwing by die prieële aangebring: “Ry stadig – Druiwe slaap”. 
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Die dag daarna ry ons na die beginpunt van die Visrivier canyon, besoek die Canon Village 

wat letterlik in die rotse gebou is asook die Canon Roadhouse waar ou voertuie in en om die 

restaurant uitgestal is.  

  

Woensdag, 22 April is rusdag en „n paar van ons benut die binnenshuise swembad.  

Ons gaan kyk ook bokant die keerwal waar die stappers die Canyon verlaat. 

Donderdag 23 April verjaar Ina en ons ry verder na 

Keetmanshoop, waar Wim en Margriet weer by ons 

aansluit.  Neels en Rina wat al verskeie kere in 

Namibië was gaan wys die volgende dag vir ons die 

Duiwel se Speelplek waar besondere rotsstapels van 

alle vorme te sien is asook die Kokerboomwoud.  Dit 

was beslis „n wins om hulle as ons toerleiers te hê 

want hulle weet waar al die mooi plekke en besienswaardighede is.  Hierin het Wim 

en Margriet ook „n groot rol gespeel. 

Saterdag vertrek ons na Aus.  Ons hou stil by 

Seeheim waar al die deure en kaste van die 

hele kompleks van kiaat gemaak is.  Jeffrey is 

die man wat al die pragtige houtwerk doen.  

Hy wys ons sy werkswinkel en vertel dat die 

kiaat vanaf Rundu verkry word.  By Aus is nie 

elektrisiteit 

nie en ons 

staan drie 

dae daar. Hier beleef ons wonderskone 

sonsondergange. Ons ry „n rowwe pad deur 

pragtige berge, na Helmeringhausen, eet appeltert 

daar en sien heelwat gemsbokke, springbokke en 

volstruise langs die pad.  

Die dag daarna besoek ons Rosh Pinah myn waar die besoek deur Fanie en Alida se 

seun gereël is.  Gisella Hinder, wat besoeke organiseer neem ons ondergrond in 

bakkies en wys ons waar die verskillende metaalriwwe is, hoe die berg, wat miljoene 
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jare gelede nog seebodem was, gevorm is om die riwwe so te verbuig dat dit nie 

altyd maklik is om die riwwe te kry nie.  Sy wys ons ook die museum wat sy 

eiehandig saamgestel het, waar verskillende rotse en rotsformasies te sien is, asook 

halfedelstene en pragtige kristalle. 

Op Dinsdag 28 April ry ons na Luderitz.  Omdat Neels en  Rina alreeds talle kere in 

Namibië getoer het, wys hulle vir ons die wilde perde op hierdie roete. Ons kry 20km 

vanaf Luderitz „n reuse misbank wat net „n paar honderd meter dik is. Kamp word 

opgeslaan op die skiereiland, genaamd Shark Island, by die ligtoring.   

Ons bring amper „n hele dag by die ou myndorpie, 

Kolmanskop, deur.  Baie van die geboue is basies 

toe gewaai van die sand.  Daar is egter van die 

geboue wat gerestoureer word en die oorspronklike 

versierings en verf kan gesien word.  Al die mure is 

besonder dik.  Hierna ry ons na die Dias Kruis waar 

„n baie sterk en koue wind ons inwag.  „n Paar 

dapperes het egter tot by die kruis gegaan deur met „n voetpaadjie langs te loop en 

die trappe te klim, want die brug tussen die kruis en die vasteland het weggespoel. 

Die dag daarna bring ons „n besoek aan die Lutherse Kerk met sy besonder mooi 

brandglasvensters.  Ons stap in die straat voor die Kerk af en verlustig ons aan die 

pragtig geverfde ou Duitse geboue in die straat.  Hierna besoek ons die rioolplaas 

tussen die duine waar ons baie wild in die lowergroen gras kry.  Ons gaan kyk ook na 

die kampplek op die strand waar die inwoners van Luderitz naweke deurbring. 

 

Vrydag 1 Mei ry ons na Mariental om oor te slaap op pad na Maltahöhe terwyl Henk 

en Glenn saam met Wim en Margriet se kinders direk na Maltahöhe ry.  Op pad na 

Mariental kom Jake en Ina se wa se as los van die onderstel en die wiele brand gate in 

die wa se modderskerms.  Neels ry aan na Mariental om boute te gaan koop.  Hy kry 

niks maar Reinier vd Berg kry op Maltahöhe die regte boute en bring dit vir ons.  

Terwyl ons vir hom wag lig ons die wa op, forseer die as weer terug op sy plek. Wim 

het hier die voortou geneem omdat hy geweet het wat gedoen moet word.  Dit was 

al donker toe ons uiteindelik die as vas het en ons kon aanry.  Ons moes egter baie 

versigtig ry omdat die as albei remkabels 

afgeruk het.  Hier vind ons dat Neels se bakkie 

nie wil vat nie en aan die gang getrek moet 

word.  Omdat dit „n langnaweek is, besluit ons 

om voort te gaan met ons toer en ry na 

Maltahöhe waar ons die waens vir „n paar dae 

gaan los.  Hier gee Mannetjie en Henriëtte vir 

ons veilige staanplek onder skadunet.   Ons pak 
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die nodige in vir kamp in tente vir ons besoek aan Sossusvlei waar geen woonwa kan 

in nie.  Ons slaan tente op by Bethesda in hitte van 36°C.  

Maandag 4 Mei ry ons in die Sossusvlei 

Natuurreservaat in en hou stil by Duin 45.  „n 

Klompie van ons begin die duin al op sy kruin langs 

klim.  Hoe verder hoe moeiliker, totdat net Rina, 

Glenn en Jake oorbly en die hele duin uitklim en aan 

die oostekant 

teen die helling 

afgaan.  Hierna gaan ons na die Dooievlei waar 

Wim en Jake tot in die vlei stap.   Ons eet 

middagete in Sossusvlei wat net met 4x4‟s bereik 

kan word en ry 

daarna na Sesriem 

waar die pragtige 

kloof ons inwag.  Die naam Sesriem kom glo van die 

ses osrieme wat gebruik was om tot op die bodem 

van die kloof te kom.  

 

Dinsdag ry ons tot op Solitaire waar appeltert en koeldrank geniet word.  Die pad is 

nie te sleg nie, maar word geskraap en gevolglik word sandwalle gevorm waar klippe 

versteek is. Op hierdie pad na Spreetshoogtepas, 

kry Reinier se voertuig „n pap band. Jake draai 

om om te help en kry self „n pap band. Gelukkig 

is die spaarwiele reg en ons slaan kamp op by 

Spreetshoogte Camping, waar meeste van ons 

onder die blote hemel slaap. Die volgende dag ry 

ons eers oor die Spreetshoogtepas wat besonder 

asemrowende uitsigte bied asook baie kort draaie 

het.   Daarna ry ons via die Remhoogtepas wat 

net sulke pragtige natuurskoon aan ons toon terug na Solitaire waar brandstof 

ingeneem en eetgoed genuttig word. 

Op Maltahöhe word die pap bande eers herstel, waarna ons wasgoed was en die 

aand deur Mannetjie en Henriëtte bederf word met skaap-wildspotjie by „n lang tafel 

onder die sterre.  Wonderlik! 

Die 7e Mei ry ons deur Mariental waar ons die brandstof aanvul voordat ons na 

Windhoek ry waar ons by Arebbusch Travel Lodge and Camping inboek.  Eers word 

die remkabels vir Jake se woonwa gekoop, Fanie koop „n nuwe neuswiel vir sy wa 

wat beskadig is. Neels laat ook sy bakkie se aansitter vervang.  Ons besoek die Duitse 
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Kerk, wat besonder pragtig is. Hierna kom die Vryheidsmonument aan die beurt  wat 

eintlik „n teleurstelling is.  Aandete word by die beroemde Joe‟s Biertuin genuttig.  

Wat „n interressante plek is dit nie! 

Op die rusdag word die remkabels onder Wim se leiding herstel en alles wat moet 

skoon, word gewas en versorg. 

Op Sondag 10 Mei ry ons na Usakos waar ons tot ons ontnugtering vind dat albei 

woonwaparke permanent gesluit het.  Ons besluit om aan te ry na Walvisbaai omdat 

daar op Swakopmund meer as 250 motorfietse saamgetrek het. 

Ongeveer 70 km vanaf Usakos ry ons rustig aan teen 80 tot 90 km per uur, toe die 

attache van die Kubaanse Ambassade met sy  BMW-sportmotor van voor af kom en 

besluit om die motor voor hom verby te steek – reg voor Neels in wat gelukkig 

betyds kon wegswaai.  Henk maak dit nie en die BMW stroop sy bakkie aan die 

regterkant vanaf die voorlig tot by die agterligte, stamp 

teen sy woonwa  wat veroorsaak dat Henk se bakkie 

skerp links swaai terwyl sy woonwa aan die rol gaan, 

twee tot drie keer! Die woonwa word totaal verwoes 

en Henk en Glenn verloor alles!  Die BMW swaai terug 

oor die pad, mis vir Fanie maar kom reg op Jake se 

regtervoorwiel af; tref dit met sy voorkant wat die 

Prado se regtervoorwiel met die hele veerstelsel afruk en skuif tot by die agterwiel. 

In die proses swaai die BMW sy agterkant om en tref Jake se woonwa regs voor, ruk 

alles oop en af tot by die regterwiel wat letterlik opgefrommel word en verbuig die 

as. Die BMW swaai weer oor die pad en kom aan die anderkant van die pad tot 

stilstand – 300 meter vanaf die eerste botsingspunt.  Die Kubaan klim uit, kom na 

Jake aangestap en sê ewe formeel: “Sorry, it is my fault and I will pay for all your 

damages” en stap verder asof dit alles reggemaak het!  Die wonderwerk was dat 

ongeag die groot skade aan die voertuie het nie een van die toerlede regtig seer gekry 

nie, waarvoor ons net die Heer kan dankie sê vir sy beskerming. Baie van die 

Namibiërs wat verby gekom het, het omgedraai en vriendelik en baie hulpvaardig 

aangebied om te help.  Die polisie, ambulans en insleepdienste is deur hulle ontbied.   

Hulle het ons ook op wonderlike wyse bygestaan om dit wat verwyder moet word 

op te laai en na Walvisbaai te neem.  Nadat die beskadigde voertuie verwyder is, 

neem Wim vir Jake  en Henk-hulle  na die myndorpie Arandis waar verklarings by die 

polisie afgelê moet word.  Dit blyk „n baie langsame proses te wees. Henk en Glenn, 

saam met Wim en Jake-hulle het eers om  20:30 op Walvisbaai aangekom.  Neels en 

Fanie-hulle het vooruit gegaan en by Lagoon Chalets & Caravan Park ingeboek.  Henk 

en Glenn het „n 6-bed chalet vir hulle gekry en Jake-hulle deel die chalet omdat daar 

geen ander heenkome is nie.  Die volgende dag verskuif Jake en Henk-hulle na kleiner 

chalets en kry die verblyf teen „n besonder verlaagde prys.  Die bestuur en al die 
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personeel van Lagoon Chalets en Caravan Park verdien besondere vermelding vir die 

wyse waarop hulle uit hulle pad gegaan het om ons te akkommodeer en gemaklik te 

maak.  Die volgende dag gaan Jake en Ina saam met hulle kinders na Swakopmund 

om die dokter te gaan sien.  Ander lede van die toergroep ry ook na Swakopmund 

om verskeie plekke te besoek. Jake en Ina se kinders dring daarop aan dat hulle in 

Walvisbaai aanbly omdat die kinders reëlings gaan tref dat hulle met die toer kan 

voortgaan. Die ander toerlede onderneem om ook oor te bly sodat almal saam kan 

voortgaan.  

Woensdag gaan ons op die beroemde Tommy‟s Toer in die woestyn en hy haal die 

kleinste kewertjies en slange uit die sand.  Hy trakteer ons op „n dag van ontdekking 

en verwondering oor wat alles in die “dooie” 

sand te kry en te sien is.  In die dae wat volg 

besoek ons Duin 7, die Maanlandskap, die 

Goanikontes Oase en sien die legene en eet 

ook melktert by Antons in die Swakop Hotel.  

Terwyl Jake en Ina die voorraad wat hulle 

kon red uitsorteer en wegpak, gaan die ander 

toerlede na Hentiesbaai, terwyl Henk en 

Glenn terug vertrek na Suid Afrika, nadat 

hulle al die herwonne goedere in en op hul bakkie gelaai het.  Saterdag is rusdag en 

die groep besoek die hawe, kyk flaminke, koop geskenkies en besoek winkels. 

Wim en Fanie neem vir Jake en Ina na Windhoeklughawe waar hulle „n Land Cruiser 

met „n boswa kry.  Die vier slaap die aand weer in Arebbusch voordat hulle Sondag 

terug ry na Walvisbaai. Die voorraad van die afgeskryfde voertuie word toe in die 

Cruiser en kleiner boswa gepak.  Wat „n taak was dit nie.  „n  Paar items het 

noodgedwonge op Walvisbaai agter gebly! 

Dinsdag vertrek die toergroep, nou sonder Henk en Glenn, 

na Omaruru waar die Franketoring, uit die Duits-Herero 

oorlog, besoek word, asook die “houtsnee-fabriek” waar 

Afrika artifakte gemaak word.  Woensdag was weer dag af.  

Donderdag 21 Mei ry ons na Outjo, waar die bakkery 

besoek word en daarna 

word die pad na Khorixas aangepak.  Vanaf Khorixas 

word die Vingerklip besoek, waar meeste van die 

groep tot by die vinger se voetstuk klim.  Daar word 

ook besoek afgelê by die Ugab Terrace Lodge wat die 

wonderlikste uitsigte oor 360° bied.  Hier is ook „n 

baie lang glykabel wat oor die vallei strek.  Hierdie 

hele konsep was die breinkind van een van die 
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plaasseuns wat tragies verongeluk het voordat hy die lodge en glykabel kon sien.  

Hiervandaan gaan ons na die Vingerklip Lodge.  Die dag daarna word besoek gebring 

aan die versteende woud waar Wim, Margriet, Ina en Jake „n gids huur om die 

versteende boomstompe van naby te bekyk.  Hierdie bome het glo miljoene jare 

gelede vanaf midde-Afrika deur stormwater of gletsers 

hier beland en versteen.  Hiervandaan word verder 

gery na die kloof waar die rotsformasies bekend staan 

as die Orrelpype.  Enkeles gaan in die kloof af om die 

“orrelpype” van naby te bekyk. Verder op die pad is 

die verbrande berg waar dit werklik lyk asof die berg 

tot as verbrand het. Ons besoek die Twyfelfontein 

Lodge waar ons iets ligs drink en kyk na die groot 

rotse waar die vreemde rotstekeninge te sien is. Hierdie rotstekeninge is nie soos 

ander in grotte of onder oorhangende rotse nie. Ons ry verder na die wondergat wat 

bloot net „n onpeilbare gat in die vlakte is. 

Hierdie besoeke word opgevolg met „n regte rusdag wat afgesluit word met Fanie se 

bekende potjie!  Lekkeeeer!! 

Op 25 Mei ry ons weer by Outjo aan vir vars brood en gaan dan voort tot by die 

Etosha Safari Lodge waar ons „n paar dae staan.  Ons ry na Okaukuejo in die Etosha 

en bring die dag by die watergat in Okaukuejo deur.  Ons sien baie springbokke, 

gemsbokke, koedoes en zebras.  Daar kom twee olifante, vlakvarke en self „n jakkals 

nader gestap.  Die volgende dag gaan Wim, Margriet en Jake terug, maar op 

aanbeveling van twee swart mans wat ook in die tou staan by die kantoor, ry ons na 

die pan en kry drie leeus teen die pad.  Hulle is knuppeldik gevreet. Na „n rukkie 

staan die maanhaar op, loop „n entjie weg, gaan lê weer en gee die vertoning van „n 

leeu-model! 

Woensdag 27 Mei vertrek ons na Kamanjab waar ons die waens los om met tente 

verder te gaan. Voor ons die volgende oggend vertrek moet Jake eers „n lek aan die 

een agterwiel  van die Land Cruiser laat regmaak.  Ons toergroep ry via Opuwa na 

Epupa-watervalle in die Kunene rivier, wat in die heel noordelikste punt van Namibië 

geleë is.  Dis nie die grootste waterval nie maar beslis een van die mooistes.  Die 

Kunene rivier is vol en die waterval is werklik „n skouspel met die hoofval waar die 

waterdamp reenboë optower, asook die talle (28 of meer) kleiner valle oor „n lang 

afstand versprei.  Die kampplek is ook pragtig, letterlik op die kant van die rivier. 
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Na drie dae ry ons terug na Opuwa en verder na Sesfontein.  Ons ry ons vas teen  

groot padverleggings en moet noodwendig „n ompad neem – aanvanklik mooi maar 

later byna geen pad nie. Ons kry die kragpalepad en volg dié wat eintlik „n 4x4 roete-

toets word. Ons ry 9 ure aan 400 km op hierdie pad en kruis „n rivier, wat die 

kliprivier gedoop word, omdat die hele loop net spoelklippe is, male sonder tal.  Die 

natuur is asemrowend mooi – as jy jou oë van die 

“pad” kan afvat.  Ons kom skemerdonker by ons 

oornagkampplek, Khowarib, aan en slaan net die 

nodigste tent op.  Die volgende dag ry ons na 

Palmwag.  Wat „n pragtige plek is dit nie in die 

woestyn nie.  Die woonwa staanplekke is 

besonder groot en daar is genoeg geriewe om jou 

hart te laat bons! 

Op pad na Kamanjab ry ons deur Grootbergpas.  Wat „n pragtige pas is dit nie. Ons 

slaap weer in ons waens op Kamanjab en ry die volgende dag verder om deur 

Oshakati na Ondangwa te gaan. 

Op Oshakati word ons byna deur „n polisievoertuig raak gery. Hierdie optrede is om 

die straat skoon te maak sodat een of ander hooggeplaasde persoon sonder 

oponthoud deur Oshakati kan ry. Noodgedwonge draai ons af van die hoofweg, ry 

deur die ergste slaggate, word deur taxis en ander voertuie letterlik verhoed om oor 

„n straat te gaan, al is dit stopstrate.  Elkeen sorg net om eerste daar te kom, waar dit 

ook al mag wees!  Na vele skrikke, trek ons in by Ongwendiwa opleidingskamp wat 

eintlik nie vir woonwaens voorsiening maak nie, maar ons bly lekker.   

Vrydag 5 Junie trek ons naby Namutoni by Onguma 

kamp in.  Dis „n baie mooi kamp en lodge maar die pad 

is iets ergs.   

In Etosha sien ons nie veel wild nie al kry ons „n trop van 

17 kameelperde.  Sondag vertrek ons na Tsumeb vir 

inkopies en besoek die Otjikoto-meer.  Ons ry deur 

Grootfontein en slaap by Maorikamp waar Peter, „n eienaardige Duitser, ons ontvang.  

Hy waarsku ons onder andere dat ons ons moet regmaak om in Zambië omkoopgeld 

op die paaie te betaal.  

Hiervandaan gaan ons na die Hoba Meteoriet wat glo 

80 000 jaar gelede daar geval het.  Dit bestaan 

hoofsaaklik uit yster met bietjie nikkel en kobalt. 
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Dinsdag 9 Junie ry ons rustig na Rundu.  Die eienaar van die woonwapark, Johan,  

hoor dat ons na die Victoria Valle wil gaan en bring „n besigheidsman, Moses 

Mwangelwa van Zambië, wat daar vakansie hou, na ons toe .  

Die reël met „n sekere Eayan dat ons met „n taxi na die valle 

gaan ry wat meebring dat dit eerstens baie goedkoper is en 

tweedens dat ons nie nodig sal hê om by die padblokkades 

omkoopgeld hoef te betaal nie. 

Donderdag vertrek ons op 

die lang tog na Katima 

Mulilo. Ons kry brandstof op 

Divundu omdat daar nog byna 200 km voorlê.  

By Katima Mulilo trek ons in by die Protea Hotel 

Rivier Lodge wat ook op die wal van die Zambesi 

rivier is.  Ons staan werklik teen die water waar 

ons die mooiste sonsondergang kan sien.  

Vrydag 12 Junie vertrek ons reeds 05:30 na die grenspos waar ons die taxi kry.  Die 

drywer is „n jong man. Die toergroep kom vinnig deur die grens en toe begin die rit 

van „n leeftyd.  Eers is daar nie brandstof by die vulstasies nie – kry gelukkig manne 

met 20 liter kanne petrol langs die pad. Die pad het reuse slaggate wat Eayan “fish 

ponds” genoem het. Soms strek die slaggat so wyd oor die pad dat dit selfs die skouer 

insluit en letterlik van die pad af gery moet word.  Daar is ook genoeg padblokkades 

om by die frustrasie van die stadige vordering by te dra.  By een was die vertraging 

amper „n halfuur.   

Na vier ure kan die agt van ons uit die bussie, wat eintlik vir ses mense bedoel was, 

uitklim by die valle. Wat „n skouspel was die valle nie!  Die Zambesi is vol water en 

die valle uitsonderlik pragtig.  Ons besoek elke uitkykplek en neem foto‟s en geniet 

die natuurskoon ten volle. Wim en Margriet wat oor die hangbrug na die eiland 

gestap het, kom papnat terug. 

Die terugtog was vinniger omdat die blokkades ons ongehinderd deurgelaat het en 

het net twee uur geneem. 

Sondag ry ons terug na Divundu en oornag by die baie mooi Popa valle.  Die valle is 

eintlik net stroomversnellings oor die rotse maar die Lodge is tussen die versnellings 

geleë en skep „n pragtige gesig. 

Maandag gaan ons oor die grens in Botswana in en oornag by Drotsky Cabins naby 

Sepupa.  Hier staan ons op die wal van die Okovango Rivier.  Ons huur „n boot wat 

ons rivierop neem en ons sien die skaars groot bruin visuil met „n kuiken.  Hierdie uil, 

wat eintlik net in die noorde van Botswana en teen die Ooskus voorkom, word selde 

gesien.  Hier sien ons ook „n krokodil wat in „n boom geklim het!  Ons sien ook van 
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naby hoe „n visarend „n vis uit die water haal. Die besoek aan die bekende Tsodilo 

koppies loop op niks uit nie, omdat toegang onbetaalbaar duur is!  Al is die paaie baie 

swakker as Namibië se grondpaaie, is die natuurskoon besonders. 

Woensdag 17 Junie ry ons deur Sehithwa na Maun.  Hier kamp ons op die wal van 

een van die kanale in die moeras. Donderdag vertrek ons in bitter koue weer per 

motorboot na die opklimpunt van die mokoros. Omdat Neels en Rina tuis bly kry 

ons drie veselglas mokoros met Jonah as gids en twee ander as die mokorodrywers.  

Hulle word letterlik groot op mokoros omdat hulle ouers vissermanne en –vroue is.  

Hulle is baie behendig, staan regop maar tel ook voorwerpe van die mokoro se 

bodem op sonder om die bootjie te laat kantel. 

Dis baie rustig en stil op die tog stroom op.  Ons land op „n eiland waar ons vir „n 

staptog gaan, luiperd en leeuspore teëkom maar geen wild van naby sien nie.  Ons 

eet middagete wat deur die toergids voorsien word voordat ons die terugtog aanpak. 

Die dag daarna skenk die bestuur aan ons „n gratis bootrit om die sonsondergang op 

die kanaal te gaan sien.  Ongelukkig is ons laat om die son op die bepaalde plek te 

sien ondergaan, hoewel ons dit beleef het op pad daarheen.  Saterdag vlieg ons vir „n 

uur lank oor die suidelike deel van die delta en sien baie wild op die Chief‟s eiland 

wat as die Moremi Natuur Reservaat bekend staan, onder andere twee olifante wat in 

„n geveg betrokke was. Ongelukkig het die baie water van die Okovango nog nie 

hierdie deel van die delta bereik nie en lê groot dele van die delta nog in droë grond.  

Die paadjies van die seekoeie in die kanale was baie duidelik sigbaar vanuit die lug, 

asook die spore van die 4x4 voertuie wat die delta deurkruis.   

          

Die volgende oggend word die 660 km rit aangepak.  Na verskeie russtoppe bereik 

ons Palapye en kamp op die vreemdste plek met die naam Itumela.  Hier is die 

badkamers en toilette letterlik in die oopte tussen klippe en turkvybome! 
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Maandag 22 Junie verlaat ons Botswana deur 

Groblersbrug en ry veilig tot in Marakele.  Dinsdag ry 

ons na Thabazimbi om brandstof in te neem en sluit 

ons toer af in die Koolstoof restaurant met „n lekker 

ete. Woensdag 24 Junie ry ons voorspoedig huistoe 

om af te pak en skoon te maak.   

Wat „n wonderlike toer het Neels en Rina in samewerking met Wim en Margriet nie 

vir ons saamgestel nie!!!!!! 

    

  

  

  

 Jake Erasmus                      


