rondrits

OOP, RUIM, VRY
As dit waar is dat vergesigte jou
vryer laat asemhaal, is Namibië
balsem vir die siel. Kom verlus
tig jou in eindelose horisonne op die water, tussen die duine en
op die savanne
Deur MARIETTE SNYMAN

OP DIE WATER

As jy nie ligloop nie, ontwikkel jy sommer met die eerste oogopslag ’n swak vir
Swakopmund. Dié kusdorp verwelkom
jou met ouwêreldse sjarme, eg Duitse delikatesse, bier en fyngebak, seekosrestaurante, en ’n rits ander aanloklikhede. Maar
die grootste pluspunt is Swakopmund se
ligging tussen twee speelterreine: die see
en die woestyn.
As jy die groot water, of die groot sand
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wil gaan verken,
het jy ’n gesellige
wegspringplek
nodig. In terme
van korrosie lê
Swakopmund
se baai derde
op die wêreldranglys, maar
in hierdie harde
wêreld het ons
die sagste verblyfervaring gehad. By die Strand Hotel
op die Mole - ’n geskiedkundige gebied
wat aan drie kante deur die see omring
word - is dit estetika, gaste se gerief,
smulkos en uitstekende diens wat tel. Ons
eerste bederfbelewenis was om met iets
koels in die hand die seeuitsig op die terras in te drink; ’n soutlugvoorsmakie van
die volgende dag se wateravontuur.
Die mistigheid wat van die see na die
land aanrol, is een van my mooiste herinneringe aan Swakopmund - veral as dit
saamval met ’n gul ontbyt in die hotel se
Farmhouse Deli. Op pad na Walvisbaai vir
ons Desert Tracks-seevaart en duine-uitstappie het ons gehoor dat dit die seemis is
wat die fauna en flora in daardie kurkdroë
landskap voed.
In Walvisbaai se hawe was ek nie die
enigste passasier wat skaars kon wag om
aan boord van ons katamaran, die Dream
Catcher, te gaan nie. Twee pelikane het
hulle by ons aangesluit en ewe galant
vir foto’s geposeer - in ruil vir ’n porsie
vis, natuurlik! Kort voor lank het ’n rob
hul voorbeeld gevolg, gevolg deur ’n
kleiner rob wat dit nog nooit tevore op die
katamaran gewaag het nie. Dit verg nogal

KLOKSGEWYS • BY SANDWICH HARBOUR
STREK SEE EN SAND SOVER DIE OOG KAN
SIEN. • FYNKOS EN ‘N UITSIG BY DIE STRANDHOTEL. • GEMAKLIK BY DIE MOKUTI ETOSHA
LODGE. • PRENTJIEMOOI BY DIE STRAND
HOTEL. • AFRICAN BOMA-LEKKERTE.
• SKEMER-KELKIES OP DIE LANDINGSTROOK.
SWARTWIT-PENSE, DIE ETOSHA SE TROTS.

moed, het ’n bemanningslid vertel, vir ’n
wilde dier om dit tussen mense te waag.
Hoewel dié “passasiers” niemand ontstel
het nie, is bekers sjerrie ná die koffie uitgedeel om ons senuwees te kalmeer – of
dalk die motreëntjie te troef!
Om knus onder jou kniekombersie oor
die kalm waters van die strandmeer te
vaar, is een groot lekkerte. Jy verwonder jou aan wrakke en vistreilers en ’n
magdom robbe by Pelican Point – laasgenoemde het skaars opgekyk toe ’n jakkals
by hulle verbydraf. Nie ’n enkele dolfyn
het ons kom groet nie en die smaak van
vonkelwyn en vars oesters is nou vir my
sinoniem met Namibiese vriendelikheid
en die vér kyk wat die landskap jou bied.

FOTO’S VERSKAF

T

oe ek Air Namibia se logo sien –
’n blou voël in vlug teen die goue
son – moes ek kon raai watter
intense belewenisse op ons mediagroepie wag: enersyds die grootsheid
van uitgestrekte ruimtes, andersyds die
warm kring van Namibiese hartlikheid.
Met die afklimslag in Windhoek,
net twee vlugure van Johannesburg af,
bevind jy jou in ’n wêreld wat terselfdertyd opwindend anders én gerusstellend
bekend voel. Die klank van die Duitse en
inheemse tale, die Duitskoloniale boustyl,
die eiesoortige landskappe en prikkelende
kultuurrykdom laat jou deurentyd onthou
jy is in anderland. Maar voor jy eens
daaraan kan dínk om vreemd te voel, vra
iemand jou op Afrikaans of jy lus voel vir
’n glasie Kaapse wyn. Jy kan houtgerus
aan die linkerkant van die pad ry, bekende
kos- en ander produkte opspoor, en meestal met Suid-Afrikaanse Rand - gelyk aan
die Namibiese dollar – betaal.
Vir my was die hoogtepunt van ons
kort besoek drie natuurbelewenisse wat
my maande later nog bybly. Elkeen het ’n
nuwe venster in my kop laat oopskuif en ’n
onuitwisbare indruk op my hart gelaat.

TUSSEN DIE DUINE

Terug op die land het ons ’n draai
by die soutpanne in die Kuisebdelta gemaak. Toe was dit tyd vir
die Namib!
By Sandwich Harbour, sowat 50 km
suid van Walvisbaai, kom golwe van soutwater en sand bymekaar met ’n skoonheid wat jou asem wegslaan. Waar kry jy
woorde wat dié wonder kan beskryf ?
Die wete dat jy as stadsmens waarskynlik nie lank tussen duin op duin sal
kan rigting hou, òf oorleef nie, vul jou
met ontsag. En met gepaste respek vir
die gidse van Desert Tracks wat weet hoe
om met ’n viertrekvoertuig veilig “op die
duine se rugte te ry”. Hulle verduidelik
dat die gesig van elke sandduin daagliks
verander, en voor hulle ’n voertuig met ’n
kosbare mensvrag teen’n steil sandhelling
af bestuur, klim hulle uit om hulle van die
situasie te vergewis.
Ja, so ’n duinryery is vet pret! Dit laat
jou gil van angs en plesier, en agterna is jy
effe verbaas oor jou eie dapperheid. (Nie
dat uitklim en voetslaan in enige stadium
’n werkbare opsie was nie … )
’n Tafel gelaai met tuisgemaakte

Die reusagtige
soutpan beslaan
sowat kwart van
die oppervlak van
die wildreservaat
en is selfs vanuit die buitenste
ruimte sigbaar.
piekniekkos word op die strook tussen
see en woestyn staan gemaak. As jy fiks
genoeg is, kan jy ’n indrukwekkende duin
uitklim, of – soos ek – halfpad gaan sit en
jou verlustig in die uitgestrekte panorama
van lig en kleur. Jou binneste verwelkom
die stilte van die oudste woestyn op aarde
wat so half ongemerk in jou kom lê.
Soveel vars lug kan ’n reisiger honger
maak! As die holte vir jou voet die Strand
Hotel is, kan jy die aand nóg vars oesters
by die Ocean Cellar gaan eet, of uit die
geurige geregte op die spyskaart van die
Brewer & Butcher kies.

OP DIE SAVANNE

Dis toe nie die groot- en kleinwild in
die Etosha Nasionale Park wat my hart
gesteel het nie. Nee, dit was die hemel-

ruim bó die savanne. Sover jy in die oop
safarivoertuig ry, span die blou lug en wit
wolkstapels van horison tot horison.
Onder dié wyd uitgestrekte lugruim lê
’n landskap met sy eie bekoring. In die
Ovambo-taal beteken “Etosha” “groot,
wit plek”. Die reusagtige soutpan beslaan
sowat ’n kwart van die oppervlak van
die wildreservaat en is selfs vanuit die
buitenste ruimte sigbaar. In die
reënseisoen word dit die broeiplek van tot ’n miljoen flaminke
– stel jou dit voor, as jy kan!
Hoewel ons en die flaminke
nie gelyktydig in die Etosha was
nie, het ons binne ’n paar uur
onder meer ’n swartmaanhaarleeu, jagluiperd, gemsbok,
damara dik-dik, renosters, koedoes, en rooibokke met swart
gesiggies tussen die mopanieen kameeldoringbome gesien.
Toe ons teen skemertyd by
ons oorstaanplek aankom, die Mokuti
Etosha Lodge digby die oostelike Von
Lindequist-hek, het ’n verrassing op ons
gewag: ’n ry kampstoele en ’n tafel met
drankies en peuselhappies op die landingstrook van die private vliegveld. Ons moes
net ons sit kry en die oomblik indrink.
Watter onvergeetlike manier om ’n Afrikasonsondergang te vier!
Die grasdakgeboue van die Mokuti
Etosha Lodge is in hul eie natuurreservaat
van 4 000 hektaar geleë. “We invite
you to indulge in the glorious peace and
quiet,” is Mokuti se gasvryheidsbelofte,
en dié verwagting kan jy maklik vervul.
’n Uitgestrekte, inheemse tuin omring
die swembaddens, tennisbane, gim,
reptielpark en wandelpaadjies, en mak
blesbokke en minder mak eekhorings kom
loer nuuskierig na wat jy doen. Wat jy wel
móét doen, is om jouself in die Spa te laat
pamperlang …
As jy so gelukkig is om by hierdie gesinsvriendelike lodge oor te bly, kan jy eenvoudig nie die beesstert en mieliepap by
die African Boma-buffet oorslaan nie. Dis
nés Namibië se gasvryheid en misterieuse
gesigseinders: wanneer jy dit een keer
gesmaak het, wil jy teruggaan vir meer.
Meer inligting by www.strandhotelswakopmund.com; www.mokutietoshalodge.
com; www.desert-tracks.com/
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