
Op een hel-
dere dag heb
je vanuit
God’s Win-
dow een ge-
weldig uit-
zicht over
het ’low-
veld’, het

laaggelegen land waarin ook het
Krugerpark ligt. Avonturiers en
spanningzoekers kunnen in deze

Schitterend Nelspruit
Binnen een half uur rijd

je tussen de olifanten in
het wereldberoemde Kru-
gerpark en in twee uur zit je
op een zonnig terras in de
Mozambikaanse hoofdstad
Maputo heerlijke garnalen
op te peuzelen. Maar waar-
om niet een paar dagen blij-
ven hangen in Nelspruit? Er
is genoeg te zien en doen!

Cozy springt kolderiek op en
neer, grijpt een handvol mango-
stukjes en slingert het fruit rich-
ting de geamuseerde tronies aan
de andere kant van het stevige
hek. Als de chimpansee vervol-
gens ook nog gekke bekken begint
te trekken, barsten we allemaal in
lachen uit. „Cozy heeft een ver-
schrikkelijk verleden achter de
rug, maar zie hem nu eens”, grin-
nikt onze gids Nenine de Klerk.
Net als tientallen soortgenoten,
die misbruikt zijn of aan hun lot
overgelaten, heeft de elfjarige
mensaap een veilig toevluchts-
oord gevonden in Zuid-Afrika,
waar het Jane Goodall instituut
opvangcentrum Chimp Eden
heeft gebouwd.

Chimpansees ko-
men niet in het wild
voor in Zuid-Afrika en
het is dus daarom een
beetje raar de slimme
primaten aan te treffen in
Nelspruit, toch vooral de uitvals-
basis voor het wereldberoemde
Krugerpark, waar leeuwen, oli-
fanten en giraffes in het wild
rondstruinen. Het instituut van
chimp-oma Jane Goodall is echter
in Zuid-Afrika neergestreken van-
wege de goed infrastructuur,
ruimte en uitstekende dierenart-
sen. Dat is in de Centraal-Afri-
kaanse landen waar de chimpan-
sees thuishoren wel anders. „In
veel landen wordt op chimpan-
sees gejaagd vanwege het vlees”,
legt De Klerk uit. „Dat is niet al-
leen bedoeld voor lokale con-
sumptie, maar belandt ook op (il-
legale) menu’s van dure restau-
rants in Kaapstad, Londen en
New York.”

Babychimpansees zijn te klein
om op te eten en worden gedood
of verdwijnen voor vijftig dollar
per stuk als huisdieren in het ille-
gale circuit. Het instituut van Ja-
ne Goodall onderschept deze pri-
maten bij privébezitters, circus-
sen en bij de jagers zelf en geeft ze

een toekomst in veiligheid. Het
fascinerende reservaat is slechts
tien minuten rijden vanuit het
centrum van Nelspruit, een uit de
kluiten gewassen dorp – nu meer
een stad – in het noordoosten van
Zuid-Afrika. Vanwege de fantasti-
sche ligging in de groene heuvels
is Nelspruit de laatste jaren erg in
trek, wat te merken is aan de stij-
gende huizenprijzen. Veel inwo-
ners uit Johannesburg en Pretoria

gaan hier graag met pensioen.
Niet gek, want in een half uurtje
rijd je het Krugerpark in – met
20.000 vierkante kilometer één
van de grootste nationale parken
ter wereld. Daar kan je zelf rond-
rijden of deelnemen aan een geor-
ganiseerde rit. Wie geluk heeft,
komt oog in oog met leeuwen, oli-
fanten, giraffes, neushoorns, lui-
paarden, zebra’s en cheetahs.

In Nelspruit zelf is een aantal
schitterende stadsparken, waar je
veilig in rond kan dwalen. Verder
is er een enorme keuze aan uitjes
en dagtrips in de buurt. Een echte
aanrader is het ’culturele dorp’
Shangana, waar je tussen de tradi-
tionele modderhutten kan leren
over de geschiedenis, de cultuur
en de rituelen van de Sjangaan-
stam, die het gebied ten noorden
van Nelspruit bewoont. Stam-
hoofd Israel Ngobeni is de gast-
heer in het dorp, waar hij zich
heeft gevestigd met zijn drie vrou-
wen en 36 kinderen. Wij kwamen
rond lunchtijd en kregen een
heerlijke maaltijd voorgeschoteld
en wat gratis levensadvies van de
medicijnman.

Wie toch noordwaarts is geto-
gen richting Shangana, doet er
goed aan de schitterende Panora-
ma Route te verkennen vanuit het
plaatsje Hazyview. Hoogtepunt is
de Blyderivierspoort, één van de
langste kloven ter wereld met
spectaculaire geologische vormen.

bergachtige streek bovendien
bungeejumpen, abseilen en raf-
ten.

■ Omgeving
Het Krugerpark en de Parorama Route liggen
om de hoek in Nelspruit, maar er is meer te
beleven. Zo ligt het exotische, eigenwijze mi-
nilandje Swaziland – waar de koning zowat
ieder jaar met een andere vrouw trouwt – op
een steenworp afstand. En langs de grens van
het Krugerpark liggen talloze private wildre-
servaten, waar je op luxueuze wijze op safari
kan, net als in Out of Africa! Als je echt met
bijzondere verhalen thuis wilt komen is het
nabijgelegen zuiden van buurland Mozam-

bique een aanrader. De vriendelijke hoofd-
stad Maputo ligt aan een baai, het

is er zowat altijd lekker weer en
de visrestaurants zijn van goede
kwaliteit. Meer naar het noorden

én zuiden liggen fantastische
stranden en duikers en snor-

kelaars komen bij de ko-
raalriffen aan hun
trekken.
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Zuid-Afrika is steeds populairder
als vakantiebestemming en dat
is niet zo gek met de briljante

combinatie van zon, zee, safari, ber-
gen en een rijke geschiedenis. In juni
en juli vindt het wereldkampioen-
schap voetbal plaats in ‘de regen-
boognatie’. Deze week tot slot de ste-
den Nelspruit, Rustenburg en Durban.
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door JOËL ROERIG

■ Links
www.janegoodall.co.za
www.chimpeden.com
www.sanparks.org
www.shangana.co.za
www.kaapschehoop.co.za

• Stamhoofd
Israel Ngobeni

verwelkomt u in
Shangana, even

ten noorden van
Nelspruit.
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winkels

Arke.nl

Genoemde prijs is een vanafprijs p.p. en o.b.v. 2 pers., incl. vlucht Vueling (J-klasse), luchthavenbelasting en brandstof-

toeslagen, excl. andere toeslagen. Indien de genoemde klasse niet meer beschikbaar is, geldt er voor de overige klassen

een toeslag. Ga voor meer informatie naar Arke.nl of uw Arke winkel. Vraag naar de voorwaarden. Op=Op.

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

                                                           

                                                  

                                                                

Hotel Ramblas111

Aankomst in juli t/m oktober

4 dagen, logies/ontbijt

Inclusief vlucht en één GRATIS nacht!

Ga voor deze en alle andere aanbiedingen

naar uw Arke winkel of naar Arke.nl/Telegraaf

Barcelona!
Ontdek

Meer info of brochure via kuoni.nl of bel 020-3989398

Time
flies Boek nu

een cruise!

Herfstvakantie cruise
vanaf Venetië
8 dgn - 16 okt

V.a. €699,–pp

Oostzee cruise
vanaf Kiel
8 dgn - 14 & 28 aug

V.a. €799,–pp

Zuid-Amerika cruise
vanaf Chili
13 dgn - 26 nov

V.a. €849,–pp

5sMiddellandse Zee cruise
kleinschalig schip
15 dgn - 10 nov

V.a. €1350,–pp

Prijzen o.b.v. 2 pers & cruise only.Vluchten op aanvraag.


