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Die betowering van Manyane in die Pilanesberg Natuurreservaat, het my 

heeltemal onkant gevang.  Soveel so dat toe ons huis toe ry, ek eers besef het 

dat my fokus só op die voëls en diere was, dat ek geen mens afgeneem het nie! 

Elizet, Johan en ek (Bettie) het ingeskakel by Streek Bosveld en is, soos dit 

gewoonlik die Bosvelders se natuur is, gulhartig ontvang.  Vrydag- en 

Saterdagaand se boekevat net na sononder is goed bygewoon en dit was 

aangenaam om weer nuwe kennisse te maak en oues te groet! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Die rooibokkies kom kort-kort deur die woonwapark en wei rustig daar rond.  

Hulle hoef ten minste nie op die uitkyk te wees vir ‘n leeu nie! 



Gert Meyer se wa is hier 

in die agtergrond saam 

met vriende met klein 

kindertjies wat tog die 

bokkies so geniet het wat 

sommer hier op hulle 

drumpel kuier. 

 

Saterdagoggend het Elizet dit op haar geneem om die voëls van die hemel te 

voer.  Haar argument was dat die borde sê jy moenie die diere voer nie, maar 

daar staan niks van voëls nie.  So het sy ook dan baie kennis opgedoen oor die 

verskillende voëls wat in Pilanesberg voor kom. 

 

 

 

 

 

 

Dit was lekker om te sien hoe mak die voëls eintlik is en hoe naby hulle aan jou 

kom.  As jy lank genoeg stil sit, is hulle bo-op jou!  Dit is definitief minder 

vreesaanjaend as wanneer die ‘mongoesies’ op jou wa toesak . . . 

 

 

 

 

 

 

Die horingbek met sy waggelstappie 

was baie nuuskierig en het beurte 

gemaak met die bont houtkapper 

om die paal te beset. 



Die rooibors laksman het koning gekraai en alleen geëet, en die grysloeries het 

geduldig op ‘n afstand gewag tot die ander klaar was. 

 

 

 

 

 

 

Saterdagaand om die kampvuur het ons lekker saam met Bosveld se mense 

gebraai en tot laat gekuier.  

Ek gee graag 

erkenning aan die 

Bosvelders wat hulle 

mooi diere foto’s met 

ons gedeel het.  Julle 

fotografie is werklik 

iets om mee te spog. 

 

 

 

 

 

Lekker was darem nog nooit sleg nie! 

Manyane sien ons weer. 

 


