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VAN LINKS • DIE INDRUKWEKKENDE 
BUITEONTHAALAREA. • DIE WATER VILLAS 
OP DIE OEWER VAN DIE CHOBE-RIVIER. 
• HIER SIEN JY ’N MAGDOM DIERE. • DIE 
BINNEHUISONTWERP IS ELEGANT. • ’N 
SKEMERKELKIE MET ’N UITSIG. • MEER AS 460 
VOËLSOORTE KOM IN DIE GEBIED VOOR. 

Reisgidse sê as jy volop  
olifante wil sien, moet 
jy mik vir die oewer van 
die Chobe-rivier in die 
Namibiese Kasika-
bewaringsgebied. Daar 

is immers meer as 160 000 van dié 
reuse in die omgewing. En sowaar, toe 
sien ek in twee dae nie ’n enkele olifant 
in die gebied nie. Dit was Februarie, 
reëntyd, en die oomblik toe ons aan 
die Namibiese kant van die reservaat 
aan wal stap, trek die wolke saam en dit 
begin reën. En reën, en reën …

Gelukkig het ons groepie Suid-
Afrikaners darem al heelwat olifante 
in ons lewe gesien. Ons het nou wel nie 
die massas diere gesien wat die geval 
in die droër maande sou wees nie, maar 
dit het ons die geleentheid gebied om met 
nuwe oë te kyk, en op ’n ander manier 
onder Afrika se vel in te kom. En natuurlik 
het ons so ’n bietjie meer tyd gehad om die 
weelderige kamers van die Chobe Water 
Villas te beleef. 

Ons vlug het op die Kasane-lughawe in 
Botswana geland en daarvandaan is ons 
met ’n motor na die Kasane-grenspos. Met 
’n boot ry jy 15 minute tot by die villas, wat 
op die oewers van die Chobe-rivier in die 
Caprivi-strook in Namibië lê.

KOEBAAI, SPANNING 
Sodra jy jou op die water begewe, is dit 
asof die stad se spanning, spertye en 
probleme uit jou kop spoel, en wanneer jy 

’n kwartier later voet aan wal sit, ontvou ’n 
ware Afrika-ervaring hom. Die singende 
personeel wat ons inwag, sou ons ook die 
volgende twee dae op die hande dra. As jy 
weelde in die bos soek, sal jy dit hier kry. 

Die 16 watervillas, wat in 2016 oorge-
doen is, staan op stelte op die rivierwal. 
As jy die groot glasskuifdeure van jou 
weelderige en baie ruim kamer oopskuif, 
word jy deel van Afrika se hartklop. 
Vroegoggend hoor jy die seekoei onder jou 
stoep en saans brul die leeus in die verte. 

Daar is pragtige dekstoele op jou private 
onderdakstoep waar jy die wild na harte-
lus kan sit en bekyk (gaste wat al daar was, 
vertel hoe hulle van hul stoep af olifante 
die rivier sien oorsteek het), en saans kan 
jy ongehinderd na die sterreruim staar. 

Die ekstra lang bed het muskietnette en 

’n spesiale verkoelingstelsel wat verseker 
dat jy nie warm kry onder die net nie. 

ELEGANTE ONTWERP
Argitek en binnehuisontwerper, Jan 
Lewis van Design Union in Kaapstad, het 
sy ontwerpsepter geswaai en die eindre-
sultaat is gesofistikeerde, natuurlike ele-
gansie met skakerings van grys, liggroen 
en grysblou eerder as die geykte Afrika-
safarivoorkoms met bruin en oker. Dis 
lig en strelend. Hy gebruik elemente uit 
die natuur soos die woestyn, reën, etniese 
patrone en diere om die ruimtes te skei en 
soos seisoene in mekaar te laat vloei. 

Hier kan jy nie anders as om te ontspan 
nie. Boonop word jy bederf met die aller-
lekkerste maaltye. 

Die Chobe Water Villas kyk uit op die 
Sedudu-eiland wat in die droë seisoene 
die grootste aantal wild van enige rivier-
stelsel in die wêreld het. In die reënsei-
soen hoef diere nie na die rivier te kom vir 
water nie en dus is Februarie nie die beste 
tyd as jy jou lysie met diere wil afmerk 
nie. Ons het wel steeds heelwat diere soos 

HARTKLOP  
van AFRIKA 

Met die pols van die Chobe-
rivier onder jou boot voel jy die 
hartklop van Afrika, en adem 
jy die geure van hierdie onver-
geetlike stukkie Afrika in
Deur ANET SCHOEMAN 



VOËLLEWE
Die gebied spog met 460 verskillende 
voëls. Die Afrika-visarend is asemrowend. 
Hierdie voëls paar vir ’n leeftyd en kan 
tussen 12-14 jaar in die wildernis leef. 
Hulle behou ook jaar na jaar dieselfde 
nes.  

Ons bootjie bring ons ook tot teen ’n 
slanghals (African darter) wat ewe rustig 
sukkel om ’n klein vissie reg in sy snawel 
gevat te kry sodat hy dit kop eerste kan 
afsluk. Hierdie watervoëls swem met 
hul lang nekke bo die water, vandaar die 
naam slanghals. Jy sien hulle maklik 
wanneer hulle met wyd gespreide vlerke 
in die son sit en droog word. Hulle het nie 
oliekliertjies wat hul vere waterdig hou 
nie, en die vere moet eers droog word, 
anders is hulle te swaar om te vlieg. 

Vir Suid-Afrikaners met platter 
beursies is die buiteseisoen ’n goeie opsie 
wat jou steeds ’n buitengewone Afrika-
ervaring bied in die weelde van een van 
die mooiste lodges in die streek. Solank 
jy nie skrik vir ’n bietjie reën en intieme 
ontmoetings met krokodille nie. rr
Vir meer inligting oor tariewe besoek 
chobewatervillas.com
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kameelperde, krokodille, 
seekoeie en bokke gesien.

Die poekoebokke en 
hul unieke fluitgeluid kom 
in waterryke graslande 
voor, maar hier moet hulle oë agter hul 
koppe hê, want leeus trek glad nie hul 
neuse op vir water nie, en swem sonder 
om te huiwer oor klein riviere. 

As jy in die droë maande (Mei tot 
September) kom kuier, word jy bederf 
met van die grootste konsentrasie wild 
in Afrika. Onder die boksoorte is die 
bastergemsbok, swartwitpens, basterwa-
terbok, waterbok, koedoe, eland, poekoe, 
gemsbok, springbok, klipspringer, impala 
en die skaars sitatunga, of waterkoedoe.

Ons sien wel waterlikkewane met hul 
pragtige swart-en-geel patrone wat luilek-
ker op die rivierbank onder ’n mangostan-
boom lê. Hul dieet bestaan hoofsaaklik uit 
kleiner diere en eiers, maar ons gids vertel 
dat hul giftige bakterieë in hul mond 
het wat met hul lang tong aan mango-
stanvrugte oorgedra kan word as hulle 
rondsoek vir kos. As die vrugte wat op 
die grond lê nie afgewas word nie, kan dit 
mense ernstig siek en selfs doodmaak. 

BOOTSAFARI 
Die meeste van ons wildbesigtiging 
geskied vanuit ’n boot op die rivier wat 

Vroegoggend 
hoor jy die see-
koei onder jou 
stoep en saans 

brul die leeus in 
die verte 

jou ’n heel ander ervaring bied as vanuit ’n 
voertuig. Nou is jy as ’t ware deel van die 
omgewing en kan ontstellend naby aan 
reuse-krokodille en seekoeie kom. Jy voel 
ook weerloos wanneer ’n krokodil so groot 
soos ’n prehistoriese monster geruisloos 
in die water reg langs die boot verdwyn. 
Dan hoop jy maar die stuurman ken sy 
stuur. 

Dis die ideale geleentheid vir ons gids 
om ons die Afrikasprokie te vertel oor 
hoekom ’n seekoei so baie gaap. Die see-
koei het by die Here gekla oor die warm 
Afrikason en gevra of hulle waterdiere 
kon wees. Die Here was bekommerd dat 
die seekoei se groot aptyt die vislewe sou 
uitwis, maar die seekoei het plegtig belowe 
om net grasse te eet. En om dit te staaf sou 
hy gedurig hemelwaarts gaap om te wys 
dat daar geen visgrate in sy mond is nie!


