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’n Majestueuse
visarend.

’n Krokodil geniet die wintersonnetjie.

Afrika op sy beste in die Chobe Nasionale Park.

Pure avontuurplesier hier

’n Watersafari is ’n anderste manier om wild te kyk in die Chobe Nasionale Park.

Foto’s: KARLA JANSE VAN VUUREN

’n Besoek aan die Chobe Nasionale Park in Botswana is ’n moet vir ernstige wildkykers – daar is meer as
450 verskillende soorte voëls en massiewe troppe olifante en buffels. En dis ’n ekstra bederf as jy in die
gerieflike Chobe Water Villas tuisgaan.

KARLA JANSE VAN VUUREN
@KarlaKosklets

D

it is die middel van die
winter, maar wanneer
jy by die Kasane-lughawe uitstap, tref ’n warm
wind jou en waai jou baadjie dadelik. Die vooruitsig van heerlike wildkyk in die Chobe Nasionale Park en aan skemerkelkies
teug terwyl die son oor die Chobe-rivier wegsak, laat ’n mens
glimlag.
Van die lughawe moet ons nog

’n entjie padlangs en dan
rivierlangs reis voordat ons by
ons bestemming, Chobe Water
Villas (wat in Namibië geleë is),
aankom.
Hier word ons vriendelik ontvang deur Peter en Bridgit
Heckmair, die Namibiese egpaar
wat die lodge bestuur. My hoërskool-Duits kom na my toe terug
en ons gesels heerlik in ’n mengsel van Duits, Afrikaans en Engels.
Die ontvangsarea is knus –
daar is ’n sitkamer en eetkamer
en buite ’n ontspanningsarea
met ’n swembad (ek wens ek het
my swemklere ingepak!). Daar
is ook ’n ten volle toegeruste
kroeg en koffiestasie waar gaste
hulle enige tyd van die dag kan
help aan iets te drinke.
Weerskante van die hoofgebou
loop ’n mens met houtloopplanke na die onderskeie villas wat

met hul voete in die rivier gebou is.
Elke villa het ’n massiewe
badkamer met ’n stort en bad, ’n
groot bed omring deur ’n muskietnet en, die beste van als, ’n
stoepie uitgebou bo die rivier
waar ’n mens heerlik kan ontspan met iets kouds in die hand
terwyl jy die bote op die rivier
en die wild dophou.
Ek het hier ’n reusetrop olifante sien verbygaan op die Sedudu-eiland in die rivier en is
vermaak deur swaeltjies wat
vroegoggend op en af kom swiep
het. Ek het geluister hoe die visarende roep en die seekoeie
brom.
Wildkyk op die water
’n Heerlike manier om dié omgewing se natuurskoon te geniet,
is ’n watersafari. Tydens ons
eerste middag in Chobe het ons

’n laatmiddagbootrit geneem en
met gin-en-tonics in die hand op
die boonste dek van die boot
ontspan en ons verkyk aan al
die voëls en diere.
Die Chobe Nasionale Park is
Botswana se derde grootste
park, naas die Sentraal-Kalahari
en die Gemsbok Nasionale Park
(wat deel is van die Kgalagadioorgrenspark), en kan spog met
een van die grootste konsentrasies wild in Afrika. Jy is amper
gewaarborg om olifante te sien
aangesien daar sowat 120 000
grootvoete in die park is.
Hier in die Serondela-area in
die noordooste van die park is ’n
kenmerk die vloedvlaktes en die
nabyheid van die Chobe-rivier
wat baie diere lok (veral in die
droë maande van Mei tot Oktober).
By die water moet ’n mens
ook op die uitkyk wees vir

skaars semi-akwatiese boksoorte soos die poekoe, rooilechwe
en waterkoedoe.
Voëlkykers sal in ekstase
wees oor die honderde verskillende voëls, van groot arende tot
klein visvangertjies.
Tydens ons middagwatersafari het ons onder meer seekoeie,
olifante, krokodille, buffels en
baie waterlikkewane gesien. Die
water en oewers wemel voorwaar van lewe.
Wildkyk maak ’n mens honger, en ons eerste aandete by die
Chobe Water Villas was ’n spesiale sewegang-proe-spyskaart.
Hoogtepunte vir my sluit in die
vetkoek met appelkooskonfyt en
briekaas, die beesstertpastei en
die aarbei-kaaskoek.
Die volgende oggend staan ek
06:30 op my stoep en kyk hoe die
son oor Kasane opkom. Die son
trek ’n oranje streep op die wa-
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Chobe
Water
Villas

’n Mens voel baie naby aan die natuur as jy by Chobe Water Villas tuisgaan.

By die Chobe Water Villas kan ’n mens heerlik op jou privaat stoepie ontspan en selfs wild kyk.

Die eetkamer gereed om gaste vir ontbyt te verwelkom.

Die massiewe bed en gerieflike sitarea van my villa.

ter net links van my en verguld
die trop buffels wat op Sedudu
staan en hul dors les.
Dan begin ons die dag reg met
’n behoorlike ontbyt, eers kontinentaal met vrugte, jogurt en gebak, en dan spek, eiers, worsies
en sampioene – heerlik!
Die hoogtepunt van hierdie
dag is ons wildrit in die Chobe
Nasionale Park. Om dit te doen
is dit eers per boot terug na Botswana waar ons op die safari-

vloed olifante, kameelperde, buffels en seekoeie.
Ná die wildrit is ons dag in
die park nog nie verby nie want
ons geniet middagete op ’n boot
terwyl ’n gids ons naby aan die
diere op Sedudu-eiland neem.
Dié eiland is in die middel van
die Chobe-rivier en diere wat
kan, soos olifante en buffels,
swem soontoe omdat daar lekker weiding is.
Terwyl ons smul aan voupak-

voertuig klim.
Dit is winter en droog, maar
by die water is daar ’n massa samekoms van diere. Watervoëls
soos lepelaars, kormorante en
lelielopers vroetel in die water,
maraboe-ooievaars en gompoue
loop statig rond en visarende en
ander roofvoëls is op die uitkyk
vir prooi.
Ons sien van báie ver af ’n
trop lui leeus wat in die lang
gras ’n uiltjie knip en ’n oor-

kies, kouevleise, worsies, broodjies en slaai, hou ons ’n olifantgesin dop wat van die Botswanakant oorswem na Sedudu. Hulle
geniet duidelik die water en dis
heerlik om hulle so spelerig te
sien.
Ons kom so naby aan die buffels en krokodille dat jy voel asof jy aan hulle kan raak (as jy
sou wou, natuurlik!)
Terug by die Chobe Water Villas smul ons die aand aan ’n

Chobe Water Villas is ’n eksklusiewe lodge met net 16 kamers.
Die verblyfkoste sluit alle etes
(ontbyt, middagete, high tea en
’n driegang-aandete) en die
meeste drinkgoed – wyn, bier,
koeldrank, gebottelde water – in
(ook die mini-kroeg in die villa).
Dit sluit ook vervoer per motor
en per boot van die Kasane-lughawe in. Twee gemotoriseerde
aktiwiteite per dag (wildrit in
die park of ’n riviersafari) is ook
ingesluit. Daar is ook gratis WiFi.
In die buiteseisoen van Desember tot Junie kos dit R4 500
per persoon per nag (dubbelvilla) en in die seisoen van Julie tot
November R6 028 per persoon
per nag.
) Spesiale aanbod vir Beeld-lesers: Noem Beeld wanneer jy bespreek en kry ’n gratis sonsondergangbootrit met ’n bottel
vonkelwyn ter waarde van
R1 500.
Besoek www.chobewatervillas.
com vir meer inligting.

driegangmaaltyd wat geroosterde tamatiesop, lamstjops met
sampioensous en wortelkoek insluit.
Later die aand sit ek op my
stoepie en neem afskeid van
Chobe – net twee dae hier was
regtig net ’n proeseltjie van wat
dié deel van Afrika aan besoekers bied.
) Janse van Vuuren het Botswana en Chobe Water Villas op uitnodiging besoek.

Werd om
te weet

’n Nuwe dag begin in Chobe en die uitsig van my villa is onverbeterlik.

Buffels is volop in die park.

) As jy die tyd het en lus is vir ’n lang roadtrip,
kan jy die pad vat en Chobe toe ry (ek het baie
motors met GP-nommerplate in die reservaat
gesien). Die vinnigste, veral vir ’n langnaweek
of ’n korter wegbreek, is om regstreeks na
Kasane te vlieg. SA Airlink vlieg van O.R. Tambo. Die vlug duur sowat ’n uur en 40 minute.
) Suid-Afrikaners het nie visums nodig om
Botswana en Namibië te besoek nie.
) Maak seker jy het ten minste twee oop
bladsye in jou paspoort. Omdat Chobe geleë is
waar Botswana en Namibië bymekaarkom,
gaan jy dalk gereeld grense moet oorsteek.
Ons het geland in Kasane (Botswana) waar
ons paspoorte gestempel is. Toe moes ons by
die grenspos weer uitgestempel word omdat
ons verblyf by Chobe Water Villas oorkant die
rivier in Namibië geleë is. Daar aangekom
moes ons by die mini-grenspos instempel by
Namibië. Die volgende dag is ons weer uit Namibië en in by Botswana om die Chobe Nasionale Park te besoek (en natuurlik weer uit Botswana en in by Namibië toe ons terugkeer na
ons verblyf).
) Chobe is in ’n malaria-gebied, maar as jy dit
in ’n laerisikotyd soos die winter besoek, behoort muskietweerder (en ’n muskietnet om
jou bed) genoeg beskerming te bied.
) As jy langer bly, is daar verskeie opsies vir
daguitstappies na onder meer kulturele dorpies en selfs die Victoria-waterval. As jy ’n
hengelaar is, kan jy ook saam met ’n kundige
gaan vis vang.
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