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Wildtuintoer 2016 
 

Die Rietvallei Kruger Nasionale Park 2016 toer (of sommer die Wildtuintoer) het van 
28 Julie 2016 tot 8 Augustus 2016 plaasgevind.  Hierdie was die twaalfde 
Wildtuintoer wat Magda en Rudi Britz gelei het.  Magda het die administrasie en 
skakeling met SanParke hanteer en dit is geen wonder dat sy haarself jaarliks 
beloof om dit nooit ooit weer te doen nie.  18 Woonwaens het die toer meegemaak.  
Die toer het oor twaalf dae gestrek (as jy nog nie die som gemaak het nie) en het 
ons gehelp om van die daaglikse gejaag weg te kom.  Sommer met die uittrapslag 
uit die Wildtuin het die oortuiging ontstaan dat die beskawing eerder binne, as 
buite die wildtuin geleë is. 

Die roete na die wildtuin het van die Petroport, noord van die Pumulani tolhek op 
die N1, verby Kranskop, Maxis (naby Geyser spoorwegstasie) om Polokwane, deur 
Magoebaskloof, Tzaneen en Phalaborwa geloop.  In die wildtuin het die toer 
oorgestaan op Letaba, Satara en Pretoriuskop met besoeke aan Mooiplaas, 
Olifantsrivierkamp, N'Wanetsi, Musandzeni, Tshokwane en Afsaal.  Die roete van 
die wildtuin het van Pretoriuskop, na Hazyview, Nelspruit, Middelburg en Pretoria 
gestrek.  Totale afstande gereis, is gerapporteer as tussen so 1850 km en 2008 km.  'n 
Naastebye verdeling van die afstande is: 

Heenreis (Phalaborwa hek) 28% 
In Wildtuin    51% 
Terugreis    21% 

 

Oorsigtelik het die toer aan meeste van die SAWA riglyne voldoen en die gebruik 
van UHF radios het gehelp dat almal bekend was met bewegings, afdraaie en 
vordering oppad.  Radioverbinding het bygedra tot die bou van die groepgees en 
het mekaar gehelp om die stadsoë ingestel te kry om die ontwykende luiperd of 
ander wildsoort raak te sien. 

Wat daar te siene was?  Diere (dis mos nou waaroor dit gaan), plante en bome, die 
sterrehemel en mense.   

So ver bekend, het al die toerlede die "groot 5" gesien (goed aanghelp deur 12 dae, 
baie kilometers en veral onderlinge raad en aanwysings oor waar om te kyk en 
waarvoor om op te let). 

Die plantelewe is, in hul eie reg, 'n besoek aan die wildtuin werd.  Dit is opvalled dat 
dooie bome nie ge-oes word nie en slegs gesny word om paaie weer oop te kry.  
"Silhoeët" bome staan oral rond en veral die ou grotes trek jou aandag wanneer 
mens so deur die wildtuin ry.  Telkens beïndruk die koorsbome, wilde vyebome, 
hardekoolbome en nog baie meer.  Dit is opvalled hoe die bome se blaarkleure 
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verskil as mens dit van die bokant beskou.  Gelukkig het Sanparke 
boomnaambordjies aangebring in die ruskampe.  Veral in Pretoriuskop kan mens 
met baie van die boomvriende so gaan kennis maak.   

In die wildtuin is die sterrehemel telkens 'n verrassing.  Behalwe dat die suiderkruis 
heel verkeerdekant toe kyk, is daar net soveel meer te sien.  Mens behoort eintlik 
meer tyd te maak om na die sterre te kyk en te sien dat die grootheid van die 
Skepper se werk onmeetbaar groter is as net die natuur wat mens bedags in die 
wildtuin ervaar. 

Ons eie spesie is net so interessant en 'n waardige "onderwerp-vir-waarneming" in 
die wildtuin.  Vreemde mense, sowel as jou eie mense, is waarneembaar op maniere 
waarvoor daar nie aldag tyd is nie.  Mense tree op verskillende maniere op wat 
dikwels insiggewend is.  So is 'n "Te-sien"-lysie nie vir almal ewe belangrik nie; 
sommige moet soggens so vroeg moontlik by die kamp uit wees en ander kom eers 
heelwat later tevoorskyn en hoe sal mens nou weet wie hom of haar die meeste 
geniet het?  Was om jouself te geniet nie juis Rudi se kernopdrag nie?   

Die kennis in so 'n toergroep is verbasend (en strek baie wyer as natuursake).  Mens 
moet net weet watter vraag om aan wie te vra.  'n Toer van twaalf dae en gereelde 
interaksie in die groep maak dit makliker, maar daar is nog baie wat ons van 
mekaar kan leer. 

Die geestelike sy van die toer sal ons nog lank bybly.  Dit was verassend om te sien 
dat die boekevat geleenthede binne 'n halfuur na Rudi vir vrywillige aanbieders 
gevra het, reeds "uitverkoop" was.  Groot komplimente aan Rietvallei se mense.  (Ek 
hoor iemand het die lys geneem en die manne bygeloop om hul keuses te kry; 
dankie "Iemand"!)  Die boekevat geleenthede het gespreek van kwaliteit (mag 
mens dit maar so noem?).  Dit was 'n ondervinding.  Die samesang was hartlik en 
van so 'n aard dat 'n vreemdeling op Satara haar waardering uitgespreek het. 

Tydens die afsluiting het Rudi 'n paar toekennings gemaak, waaronder die 
"Bôggerôl", die "Roerlepel" en die "Probleem" toekennings.  Die gees waarin die 
toekennings gemaak en ontvang is, is tekenend van die groepsgees wat in die 
toergroep bestaan het. 

Baie dankie aan almal wat die toer meegemaak het, vir die sukses wat dit was; vir 
die interaksie, die skertsery, die hulp, die slim stories en nog baie meer.  Dankie vir 
almal wat betrokke was met die reëlings (veral Magda, want sonder haar sou daar 
geen toer gewees het nie) en bestuur van die toer.  Baie dankie ook aan elkeen wat 
gehelp het om ander se toer makliker (en vermaakliker) te maak.  Om 'n voorbeeld 
te noem:  Toe Ben en Alta se woonwa weer met sy streke begin het, was manne soos 
Pat, Tinus en Sieg daar met hul kennis, vaardigheid en ondersteuning.  Daar is nog 
baie voorbeelde van mense en dinge.  Hierdie wedersydse ondersteuning het 'n groot 
bydrae gelewer tot die sukses van die toer. 
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Mens kan nie nalaat om dank uit te spreek teenoor ons hemelse Vader vir al die 
maniere waarop Hy ons geseën het nie.  Dit was moontlik om die toer te kon mee 
maak.  Hy het alles geskape; ook dit wat ons gaan bekyk en waardeer het.  Ons het 
veilig gereis en ten spyte van ons bekommernisse, was daar nooit onoorkomelike 
probleme nie.  Ons was nooit sonder brandstof nie, ons was nooit in gevaar nie en 
niemand het iets "oorgekom" nie.  Sy skepping is net só groot dat mens jou eie 
nietigheid beter verstaan en Sy grootheid met nuwe oë in ontsag beleef. 

Die Agterryers 
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