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KRUGERPARK – SWAZILAND TOER 

10 AUGUSTUS – 2 SEPTEMBER 2016 
 
 

Sewe Rietvallei lede en een van Kiepersol het hierdie besondere toer meegemaak. Dit was 
weereens ‘n wonderlike geleentheid om ook een van ons buurlande te kan besoek. 
 
Die toer begin by Klein Paradys, Nylstroom, waar almal bymekaargekom het vir die AJV en 
direk na die erediens vertrek die groep na Hazyview waar ons, ons by Numbi Hotel en 
kampering tuismaak. Baie mooi kamp, gerieflik geleë, slegs 12 km van Phabeni Hek by die 
Kruger Wildtuin.  
 
Ons besoek die Kolkgate, Skoorsteen en God’s Window (was ongelukkig baie mistig – geen 
uitsig) in Sabie omgewing. Gaan kyk ook na die Sy-fabriek waar al die mooi serpe, bloese, 
ens. gemaak word en sluit die dag af met heerlike pannekoek. ‘n Paar van ons besoek die 
volgende dag die sywurm plaas waar die gids ons alle stadiums van eiertjie tot voltooide 
produk wys. Baie interessante aanbieding.  Besoek natuurlik ook die wildtuin ‘n paar keer, 
baie wild gesien, maar baie droog. 
 
Gaan Swaziland binne by die Mananga grenspos en ons eerste kampplek is by Simunye 
Country Club in die Noord-Oostelike hoek van Swaziland. Een van die grootste suikerriet 
gebiede in  die land. Ongelukkig word dit nie meer toegelaat om die suikermeul te besoek 
nie.   
 
Van Simunye af besoek ons Hlane Royal Nasionale 
Park – een van die bekendste parke in die land. Ons 
geniet ‘n georganiseerde wildsrit deur die park waar 
hulle vir ons die renosters, olifante en leeus gaan wys 
het, maar daar was bitter min ander wild. Ons was 
geskok oor die toestand van die veld, net dooie 
bome en grond. Gróót teleurstelling na die besoek 
twee jaar gelede aan die park. Mag dit gou herstel. 
 
Besoek ook ‘n privaat reservaat in daardie omgewing nl. Mbuluzi Natuurreservaat. Digbe-
groeide bosveld met baie kameelperde, kudu, waterbok, ens. Kuier lekker in die boskamp se 
lapa vir middagete en stap na die rivier, baie mooi rotspoele. Elsette word begroet deur ‘n 
bloukopkoggelmander aan die binnekant van die badkamerdeur. ‘n Laaaaang harde gil laat 
arme koggelmander spaander. 
 
Hierna verskuif ons na Buhleni Farm Chalets op die Ezulwini Toeriste Roete, tussen Mbabane 
en Manzini. Trek ‘n laer en met die gebruik van Neels en Rina se groot tent, kan ons nie 
anders as om baie lekker te kuier nie. Die ablusie is nou wel van riete gemaak met lekker 
openinge tussenin, maar wat maak dit saak, gesels lekker met die persoon langs jou. 
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Eerste besoekpunt is Mlilwane Wildreservaat waar ons heelwat blesbokke sien asook 
bastergemsbokke en baie voëls. Ons besoek ook Reilly’s Rock Hilltop Lodge, hoog op in die  
berge waar hulle die oorspronklike plaashuis omskep het in ‘n Lodge. Ligging en uitsig is 
ongelooflik. 
 

Volgende dag gaan ons na die bekende Ngwenya 
Glasfabriek en winkel waar glasblasers  ‘n groot 
verskeidenheid items maak van herwinde glas. Dit is die 
enigste fabriek van sy soort in suidelike Afrika. Besoekers 
kan vanaf ‘n balkom sien hoe die handgemaakte items 
vervaardig word  en so ook ervaar hoe warm dit is waar die 
mense werk. Op die balkon was die temperatuur 43 grade 
C.  In die winkel is natuurlik al die items te koop en ons is 
verseker almal met leë beursies daar weg. Beslis ‘n besoek 
werd. 

 
Op aanbeveling van een van die land se inwoners, 
besoek ons Manzini Mark, volgens haar ‘n móét om 
te sien. Die mark is landswyd bekend en daar word 
van vrugte (die wat jy proe en die wat jy kry is twee 
verskillende produkte) en groente tot alle 
handgemaakte toeriste aantreklikhede verkoop. Die 
sypaadjies rondom die mark is onbegaanbaar van al 
die stalletjies en binne is dit nie veel beter nie. Baie 
moeilik om daar te beweeg en waag dit net om na 
iets te kyk, raak jy nooit weer ontslae van die verkoper nie. Ons is so gou moontlik weer 
daar uit. Sal ons aanbeveel om daarheen te gaan, NEE!!  Alle produkte wat op daardie mark 
verkoop word, kan mens ook by stalletjies langs die pad kry. 
 
Van Buhleni af ry ons deur baie mooi natuur noord na Piggs Peak Hotel en Casino, ‘n vyfster 
hotel wat in ‘n groot dennebos gebou is. Dit is ‘n uur se ry vanaf Malelane en word blykbaar 

naweke druk besoek. Oppad terug besoek ons die 
Maguga dam met sy besondere damwal wat 115 
meter hoog is. Die dam is natuurlik, net soos hier by 
ons, baie leeg. Mbabane het op die stadium net drie 
dae per week water. 
 
Vanaf Buhleni kamp ry ons Suid – Suidoos ‘n lieflike 
uitsigroete na Nisela Safari Lodge waar ons in 
tradisionele Swazihutte gaan oornag. Daar is lank en 
wyd bespiegel oor die hutte. Vrae en voorspooksels 

was legio en geen konkrete antwoorde kon gegee word voor ons daar is nie. Almal was 
tjoepstil toe ons na die hutte stap tot ons die deurtjies gewaar, sowaar net 65 cm hoog!!! 
Hoe kom ons daar in en uit!! Ou mense, is julle nou laf!  Hierna was niemand meer stil nie. 
Sommige besluit om op hulle knieë te gaan, ander sit eers ‘n kussinkie onder die knieë, party 
gaan agterstevoor in, ander probeer op hul boude (dan is kop te hoog) of seil sommer in en 
uit. Almal het dit op een of ander manier bemeester. Wat ‘n belewenis!!! Daar is geen 
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vensters, dit is nagdonker as die een klein liggie wat 
daar is, afgeskakel word. Party raak benoud (geen 
vars lug) ander kry engtevrees en vrees vir die 
donker, maar ALMAL hou uit, groot “sports” 
gewees en uiteindelik was dit tog só lekker. Na 
heelwat lagsessies is ons die aand na die Lodge se 
restaurant waar ons heerlike beesstert geëet het. 
Die volgende oggend, goed uitgerus en na ‘n lekker 
ontbyt, vertrek ons terug na Buhleni en ons waens. 
Dit was verseker die hoogtepunt van die toer, of moet ek eerder sê, LAAGSTEPUNT. 
 
Ons laaste besoekpunt in Swaziland is die Sibebe Rots. Dit is ± 10 km vanaf Mbabane en is 
uniek, die wêreld se grootste sigbare graniet rots wat ‘n geskatte drie biljoen jaar oud is. Die 
hoogtevan die rots wissel van 800 – 1488 meter. 
 
Ongelukkig kom ons te gou aan die einde van ons tydjie in Swaziland en verlaat die land 
deur Oshoek grenspos (die maklikste grense waar ons nog oorgegaan het). Gaan na 
Badplaas waar ons vir twee dae lekker gaan rus. Na ‘n “gesonde” wors en skyfies 
afsluitingsete by Badplaas, moet ons aanvaar dat die vakansie verby is. Tot ‘n volgende 
keer!! 
 

Margriet van den Berg 
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Wat maak Neels de Klerk se toere uniek? 
 
Na vele nasionale en streektoere wat Neels en Rina de Klerk gelei het, is die 
vraag: “Wat maak hulle toere soveel anders, so uniek?” 
Daar is natuurlik hulle kennis van die land se voorste toerbestemmings, deeglike 
voorafnavorsing en puik reëlings (Wim en Margriet van den Berg het hieraan ‘n 
groot aandeel). Die onlangse Swazilandtoer getuig weereens hiervan. Daar kan 
nog baie dinge genoem word, maar ek volstaan met die volgende. 
Neels-hulle se toere is uniek omdat die mense wat dit meemaak feitlik 
onmiddellik in ‘n eenheid saamgesnoer word wat dinge saamdoen maar tog 
ruimte laat vir eie inisiatiewe.  
As die dag daal en elkeen vir sy eie ete en drinke gesorg het, neem elkeen ‘n 
gerieflike stoel en vergader in die tent van samekoms vir boekevat. Daar is ‘n 
deurlopende tema, hierdie keer was dit die Spreuke van Salomo. 
Hierna volg die groot gesels. Soms word ‘n vers of twee uit die gelese gedeelte 
bespreek gevolg deur die deel van die dag se individuele ervarings en 
belewenisse: Die land, sy mense, sy natuur, sy sterk en swakpunte. Gewoonlik is 
daar soveel kundigheid in die groep dat voëls, diere, bome, plante, berge en 
dale in diepte bespreek word.  
Die gesprek loop wyd. Dit is soos ‘n familiebyeenkoms met ‘n gedeelde verlede. 
Humor speel ‘n groot rol. As die toerlede eers aan die grappe vertel is, is daar 
nie keer nie. Soms word iemand se been getrek, verleë oomblikke, leed en 
vreugde gedeel. Dit lag en gesels en so vergeet ons van die daaglikse sorge en 
dank die HEER vir die genade om so saam deur die land te kan reis.  
Die horlosie stap aan. Spontaan kom iemand na vore met iets om te eet en te 
drink. Die tent raak stiller, ernstiger. Die tyd het uitgeloop, dis tyd om nag te sê: 
‘more dank ons U vir goedheid, gawe van ‘n nuwe dag’. 
 

Johann Lemmer 
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Swazikoning, sy ma en sy vroue 
 

Rietvallei se onlangse toer  na Hazyview (Wildtuin) en Swaziland, wat in 

Badplaas afgesluit is, was ‘n besondere ervaring. Vanweë my belangstelling in 

Staatkunde het die politieke opset in Swaziland my geïnteresseer. 
 

In die eerste regeringskantoor by die Manangagrenspos (en al die ander 

kantore wat daarna gevolg het) is daar foto’s van die Swazikoning, Mswati III, 

die koning se ma asook van die eerste minister.  Dit was die eerste aanduiding 

dat die koning se ma ‘n besondere rol  speel in die opvolgingsproses en as 

mede-regeerder. Dit werk so: Die koning se eerste twee vroue word deur ‘n 

tradisionele raad gekies. Hulle het bepaalde rituele funksies. Daarna kies hy vir 

homself nog vroue maar trou eers met hulle nadat hulle swanger raak. 

Wanneer die koning te sterwe kom, kies die tradisionele raad een van sy vroue 

(uitgesonderd die eerste twee) wat besondere kwaliteite het, as koningmoeder 

en haar seun word die volgende koning.  Die moeder van die koning het dus ‘n 

besondere status, sy regeer die land saam met haar seun en haar advies sal 

nooit in die wind geslaan word nie. 
 

Soos hierbo genoem word die koning se eerste twee vroue vir hom gekies. 

Daarna word dit van hom verwag om vroue uit die geledere van verskillende 

stamme te kies sodat hulle verteenwoordigend van die bevolking sal wees. So 

word ‘n tipe van nasionale eenheid geskep. Dit is een van die redes waarom  hy 

so baie vroue het, tans 15 (maar vier het hom verlaat). Sy jongste vrou is tydens 

die jaarlikse rietdans in 2013 gekies. Drie van sy ander vroue was ook meisies 

wat by die jaarlikse rietdans opgetree het (vanjaar het ongeveer 100 000 

jongmeisies deelgeneem). Die koning se vroue woon in 13 paleise. 
 

Teen 1890 was ‘n deel van die land se inwoners  Boere met Bremersdorp (tans 

Manzini) as setel. Die Swazi-koning het Brittanje gevra om hom teen 

aanvallende Zoeloe-stamme (en die Boere) te beskerm. Tydens die Anglo 

Boereoorlog  (1900) word Swaziland ‘n Britse Protektoraat en kry sy 

onafhanklikheid in 1968 en ‘n absolute monargie word gevestig. Die koning (en 

sy ma) stel die eerste minister en kabinet aan en kan wetgewing wat deur die 

parlement gemaak is, veto.     
 

Johann Lemmer 

 


