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WILDERVARING

Ontdek natuur op Ivoorroete
Met ’n beperkte be
groting kan jy nou
by van die kampe
op die AfrikaIvoor
roete ’n eksklusiewe
wildervaring geniet
asof jy in een van
die peperduur priva
te natuurreservate
langs die Kruger
wildtuin bly, skryf
Johan de Smidt.

A

s jy ’n vakansie in die
Krugerwildtuin kan
bekostig, is ’n eksklusiewe Sabi Sand-soort wildtuinvakansie nou binne jou
bereik.
Dit is danksy die opknapping en herbekendstelling
van die Afrika-Ivoorroete
deur Transfrontier Parks
Destinations, ’n Suid-Afrikaanse firma wat plaaslike
ontwikkeling en verantwoordelike toerisme bevorder.
Die Afrika-Ivoorroete bestaan uit ’n reeks van vyf
safarikampe en net soveel
kulturele kampe wat in ’n
boog van sowat 2 000 km
strek van die Waterberg in
die weste tot die Krugerwildtuin in die ooste.
Vier van die safarikampe
is in die Groot Limpopooorgrenspark. Dit beteken
geen drade skei hulle van
die Krugerwildtuin in die
ooste nie. Die vier kampe is
Ndzhaka en Buffelshoek in
die Manyeleti-natuurreservaat naby Hoedspruit in die
suide, Mtomeni in die Letaba Ranch-natuurreservaat
naby Phalaborwa en Mutale-valle in die Makuyaparknatuurreservaat naby Pafuri, reg in die noorde van die
Krugerwildtuin.
Buite het dié vier kampe
en ’n kulturele kamp, Baleni, onlangs besoek.
Die vyfde safarikamp,
Ntubu, is in die Masebe-reservaat, naby die Waterberg en die dorpie Marken.
Ntubu en die kulturele
kamp Mafefe in die Lekgalameetse-natuurreservaat
wes van Hoedspruit is 4x4kampe.
Die Afrika-Ivoorroete is
in 2001 deur Limpopo se
provinsiale toerisme-owerheid begin, onder meer as ’n
opleidingsgeleentheid vir
plaaslike inwoners, sê Hennie van der Colff, bedryfsbestuurder van Transfrontier
Parks Destinations in Limpopo. Weens ’n gebrek aan
behoorlike bestuur het dit
egter oor die jare agteruitgegaan totdat die owerheid
dit geprivatiseer het.
Transfrontier Parks Destinations het die kampe
vroeër vanjaar oorgeneem.
’n Regrukprogram het gevolg waardeur tente regge-

Hou leeus en olifante sommer van jou safaritent dop. Dit is
moontlik by Buffelshoek in die Manyeletireservaat op die
Ivoorroete. Foto’s: JOHAN DE SMIDT

‘‘

Dit sal jou minstens twee weke
besig hou as jy al tien kampe
besoek.
maak en geriewe opgeknap
word.

Ndzhaka en Buffelshoek
safarikamp: Manyeletina
tuurreservaat
Die sierade in die Ivoorroete se kroon is die twee kampe in die Manyeleti-natuurreservaat – Ndzhaka en
Buffelshoek.
Dié reservaat van sowat
23 000 ha op die westelike
grens van die Krugerwildtuin is ingewig tussen die
Sabi Sand-natuurreservaat
in die suide en die Timbavati-reservaat in die noorde.
Geen drade skei jou hier
van enige van jou bure nie,
ook nie van die Krugerwildtuin nie.
Op ’n wildbesigtigingsrit
op ons besoek het ons ’n hele middag deurgebring met
’n werpsel wildehonde wie
se ouers gaan jag het. Die
beste van alles was dat daar
net een ander voertuig op
die toneel was.
Albei kampe het vyf safaritente, elk met twee beddens, kraakvars linne en ’n
eie badkamer met ’n stort –
en ’n aparte kombuiseenheid.
Ons het by Ndzhaka gebly wat nader aan die hoofingang en die hoofkamp is
as Buffelshoek. Hier het jou
badkamer ’n emmerstort en
kook jy water daarvoor op
’n gasstoof.
Buffelshoek is ’n meer afgeleë wilderniskamp. Jou
safaritent het ’n rietdak, en
die stort werk met gas.

by die kombuisgebou of op
die stoep voor jou tent sit en
wild soos koedoes en seekoeie dophou.

Mutalevallesafarikamp:
Makuyaparknatuurreser
vaat
Hoog op ’n krans met ’n uitsig oor die Mutale-rivier onder is die Mutale-vallekamp, die mees romantiese
van die vyf safarikampe.
Dit is al die geskud in die
4x4 op die taamlik ruwe
16 km hierheen werd.
En as jy eers saam met
die gewapende gids, Nelson
Maphaha, die kort afstand
na die Mutale-valle gestap
het terwyl jy na sy stories
oor die kremetartbome, olifante en mense luister – en
selfs na ’n spookstorie – sal
jy wens jy het nóg ’n aand
bespreek. In die somer is
die rotspoele by die valle
jou afkoelplek.

Ntubusafarikamp: Mase
benatuurreservaat
Die Masebe-natuurreservaat is ’n provinsiale park
van 4 500 ha in die Waterberg naby die dorpie Marken. Benewens die talle
voëlspesies, soos witkruisarende, sal jy hoofsaaklik
bokke soos swartwitpens,
basterhartbees, njala, eland
en koedoe hier sien.
Die streek se ander attraksie is sy verskeidenheid van sandsteen-rotsformasies, plantegroei en riviere.

Kulturele kampe
Mtomenisafarikamp: Le
taba Ranchnatuurreser
vaat
In dié reservaat van sowat
42 000 ha sien jy hoofsaaklik buffels en olifante en is
jy grotendeels in mopanieveld.
Omdat die Mtomeni-safarikamp aan die oewer van
die Groot Letaba-rivier geleë is, kan jy ook maklik
hier net rustig op die terras

Die Mutalevalle is ’n kort ent se stap van die kamp. Jy het dan ’n gewapende gids soos
Nelson Maphaha nodig om jou hierheen te begelei, want dit is Groot Vyfgebied.

Die vyf kulturele kampe op
die roete strek van die Blouberg-kamp 120 km noordwes van Polokwane in die
weste, tot die vier kampe in
die ooste – Fundudzi in die
noorde naby Thohoyandou,
Modjadji naby Tzaneen, Baleni naby Giyani, noord van
Phalaborwa, en Mafefe, wes
van Hoedspruit.
Ons het Baleni besoek
waar jy kan gaan kyk hoe

Op ’n wildrit in die Manyeletireservaat kan jy eksklusiewe wildervaring hê – soos om ’n
paar uur saam met wildehonde deur te bring.
sout op die tradisionele manier by die nabygeleë Sautini- natuurlike warmbron
ontgin word, nes dit al meer
as 2 000 jaar daar gedoen
word.
Die vyf tradisionele rietdakhutte in die kamp is om
’n sentrale kombuis gebou,
en daar is afsonderlike toilette.
Dit sal jou minstens twee
weke besig hou as jy al tien
kampe besoek. Dit is lekker
om te weet dat jou verblyf

help om werk aan die plaaslike gemeenskappe te verskaf. Volgens Hennie sal 130
poste deur die herbekendstelling en die tweede fase

van uitbreiding en opgradering van die roete geskep
word.
) Johan de Smidt is ’n vry
skutskrywer van Kaapstad.

Wat jy moet weet
V Koste: Op Ndzhaka, Mtomeni en die Mutalevalle na, wat al
mal R560 vir twee persone per nag kos, kos die selfsorgkampe
R380 vir twee persone per nag.
V Waar bespreek ek? Skakel 0 015 781 0690, of stuur epos
na info@africanivoryroute.co.za.
V Meer inligting: www.africanivoryroute.co.za

