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Dieproodgekleurde aarde. Olifanten, leeuwen, impala’s, 
giraffen en geluiden van exotische vogels. De op- en ondergaande 
zon met haar weergaloze schoonheid. De Zuid-Afrikaanse bush 

brengt je terug in het ritme van de natuur.
TEKST & FOTOGRAFIE LINDA VAN DE PAVOORDT

Once upon a time in
Africa  

SAFARI DE LUXE
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Eten in de bush.

IN DE VERTE 
HOOR IK DE ROEP 
VAN EEN WILD 

DIER
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je vanuit Jo’burg, zoals de Zuid-Afrikaners Johannesburg  
lief  kozend noemen, naar Madikwe. Per bush plane, het is niet 
ongebruikelijk om je in deze afgelegen gebieden te verplaatsen 
met een klein vliegtuigje, is het zelfs maar een uurtje. Vlakbij 
Jaci’s Lodges ligt de landingsbaan, goed voor het ultieme  
Out of Africa-moment!

VOOR ZONSOPGANG
Zou er een punt komen dat je er genoeg van krijgt? Dat de ver-
wondering, de vertedering of het ontzag afneemt bij de aanblik 
van een jong leeuwtje of een volwassen olifant in een weids 
landschap? Niet bij mij in elk geval. Stilletjes kijk ik vanuit de 
safari-jeep naar twee giraffen die mijn beeld zijn binnengelopen. 
Met hun lange nekken schrijden ze bevallig door het Afrikaanse 
landschap, op deze plek een mix van savanne en bush, terwijl ze 
behendig blaadjes van boompjes en struiken plukken met hun 
mond. Met mijn verrekijker kan ik ze dichterbij halen en nu zie 
ik ook hun zachtaardige ogen onder lange, zwarte wimpers. 
Vanochtend zijn we om vijf uur opgestaan, niet ongewoon voor 
een safari. Je wilt vóór zonsopgang onderweg zijn, want rond die 
tijd en vlak erna zijn de meeste dieren op pad. En nog een pre: het 
is – net als de zonsondergang – één van de mooiste momenten 
van de dag. Prachtig warm licht strijkt dan over het Afrikaanse 
landschap, waar de bush ondertussen langzaam tot leven komt. 

Met een dampende 
kop rooibosthee zit 
ik op de veranda 
van mijn luxe tented lodge in Zuid-
Afrika. De lucht kleurt lichtroze, de 
warmte van de dag neemt samen met het 

zonlicht af en de geluiden in de bush juist toe. De stilte hier is niet 
te vergelijken met die in Nederland: vogels tjilpen, fluiten of 
kraaien, er kraakt af en toe een tak in de begroeiing rond het 
safarikamp en in de verte hoor ik de roep van een wild dier. Ik 
voel een diepe rust met daaronder een laagje verwachtingsvolle, 
avontuurlijke spanning. Buiten het terrein van de lodge gaat de 
wilde natuur haar gang zoals ze dat al eeuwenlang doet. Met 
grote aantrekkingskracht op mensen, waaronder Dr. Livingstone, 
die onder meer in dit gebied op ontdekkingsreis was, en op mij. 
Intens tevreden dat ik weer in de bush van Zuid-Afrika ben, 
vouw ik mijn handen om mijn mok thee en laat de nacht over me 
heen vallen.

TRAVEL

OUT OF AFRICA-MOMENTJE
Safarilodge Jaci’s Lodges ligt in het Madikwe Game Reserve, 
met 750 vierkante kilometer één van de grootste wildparken van 
Zuid-Afrika. Het reservaat is het domein van de big five – olifant, 
neushoorn, buffel, leeuw en luipaard – en staat daarnaast vooral 
bekend om haar populatie wilde honden. Die staan bij veel 

natuurliefhebbers en wildlife-fotografen 
hoog op het verlanglijstje, maar zijn in 
veel delen van Afrika slechts sporadisch 
te zien. Madikwe ligt tegen de grens 
met Botswana, helemaal in het noorden 
van Zuid-Afrika, wat betekent dat je je 
hier ver buiten de geijkte toeristische 
routes bevindt. Toch is het gemakkelijk 
te bereiken: in ongeveer vier uur rijd  

Uitslapen doen we een andere keer wel weer, want hier sta ik 
graag vroeg voor op. Behalve giraffen zien we op één ochtend 
ook leeuwenwelpjes die al spelend over elkaar heen buitelen, oli-
fanten, zebra’s en impala’s. Daarnaast wijst onze gids regelmatig 
op dingen die wij aanvankelijk niet zien: twee neushoornvogels 
met prachtige gele snavels in een dode boom, bijvoorbeeld.  
Er zijn maar liefst 350 vogelsoorten in Medikwe en als je een 
goede verrekijker hebt, moet het gek gaan wil je niet een beetje 



Montagne Alternative bleek  
de redding van het dorpje.
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een vogelaar worden wanneer je een paar dagen bij Jaci’s Lodges 
doorbrengt. Ondertussen krijgen we een spoedcursus Afrikaans: 
de rode heuvels in de verte worden rooikoppies genoemd, een 
cheeta is een jagluiperd (jachtluipaard) en bedankt is baie dankie.

BRAAI
Jaci’s Lodges bestaat uit verschillende luxe safaritenten en lodges 
die zijn ingericht in warme kleuren en met houten vloeren, king-
size bedden, luxe badkamers en in mijn geval (behalve het ligbad 
in de badkamer) ook een buitendouche. Sowieso heb je hier het 
gevoel dat je 24 uur per dag 
buiten bent. Zo zijn de wan-
den van mijn lodge van tent-
doek, waardoor ik ’s nachts 
de geluiden van de bush kan 
horen. De main lodge is open 
aan de zijkanten, zodat de 
wind er doorheen kan. 
Doorgaans vinden daar het 
ontbijt, de lunch en het 
avondeten plaats. Maar van-
daag heeft Jaci, samen met haar man Jan oprichter en eigenaar 
van Jaci’s Lodges, een verrassing voor ons. Met een jeep rijden 
we de natuur in, tot we bij een open plek stoppen waar een scène 
als uit een film zich ontvouwt. Op een open plek middenin de 

TRAVEL

natuur staan tafels bekleed met wit tafellinnen 
en gedekt met servies, rondom een open 
vuur. Naast het houtvuur ligt een stapel 
gloeiende kooltjes waarin een pot met eten 
staat te stoven. Ernaast een ijzeren rek dat 
boven de kooltjes geschoven kan worden: een 
‘braai’ – de Zuid-Afrikaanse variant van de 
barbecue. Jaci zelf heet ons hartelijk welkom. 
Ze blijkt een levendige no-nonsense vrouw 

die samen met haar man Jan – ze ontmoetten elkaar in Mozam-
bique – deze droomplek in Afrika in haar hart gesloten heeft. 
Bijna 25 jaar geleden kwamen ze voor het eerst in Madikwe 
Game Reserve. Ze zagen wilde honden en hyena’s en voelden 

DANKZIJ MIJN  
VERREKIJKER  
ZIE IK DE ZACHT-
AARDIGE OGEN 

VAN DE GIRAF

Het Madikwe Game 
Reserve is het domein  
van de big five.

SLAPEN & SAFARI
Jaci’s Lodges bestaat uit acht luxury tented 
suites, twee starbed en acht treehouse suites. 
Een verblijf is inclusief maaltijden en safari’s. 
Nieuw is de Terrapin Hide, een fotografie- en 
observatiehut in een waterhole (waterplas 
waar wilde dieren drinken), waar je als gast  
de hele dag toegang toe hebt via een onder-
grondse tunnel en waarvandaan je prachtige 
foto's kunt maken. jacislodges.co.za
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE
De seizoenen zijn in Zuid-Afrika 
precies omgekeerd aan die in 
Nederland: in onze winter is het 
hier zomer. In Madikwe Game 
Reserve kan het tussen oktober 
en mei zo’n 30 graden worden. 
KLM vliegt direct in ongeveer  
11 uur van Amsterdam naar 
Johannesburg. Naar Madikwe 
Game Reserve is het vervolgens 
ongeveer 4 uur rijden, of charter 
een vliegtuigje en reis binnen een 
uur in Out of Africa-stijl naar 
Jaci’s Lodges. Je riskeert geen 
jetlag, want er is weinig tijds-
verschil tussen Zuid-Afrika en 
Nederland: tijdens onze wintertijd 
is het in Zuid-Afrika 1 uur later en 
in onze zomertijd lopen de 
klokken gelijk. 
southafrica.net

GÉÉN MALARIA
Madikwe Game Reserve staat  
te boek als malariavrij gebied.  
Desondanks is het altijd verstan-
dig om voor je reis én lokaal te 
vragen naar de huidige status.

ZORG VOOR DE 
NEUSHOORN
Jaci en haar echtgenoot Jan 
zetten zich met hart en ziel in 
voor het behoud van de neus-
hoorn en ze ondersteunen 
verschillende initiatieven om 
stroperij tegen te gaan. Van elke 
overnachting gaat er een bedrag 
naar dit goede doel. 
stoprhinopoaching.com

meteen de magie van de regio. ‘Na 25 jaar houd ik nog steeds van 
deze plek’, zegt Jaci. Haar man Jan vult aan: ‘It’s as close as paradise 
as you can get.’ 
Samen nemen we een traditionele sundowner: een drankje terwijl 
de zon zijn laatste stralen over het Afrikaanse landschap werpt. 
Morgen zullen we volwassen leeuwen spotten en zelfs een paar 
cheeta’s zien, maar dat weet ik nu nog niet. 
Voorlopig geniet ik van deze avond, waarna ik mijn comfortabele 
bed in kruip en droom over een nieuwe dag in de Afrikaanse 
wildernis. n
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Vlakbij Jaci's Lodges 
is een landingsbaan.

Xxxxxxxxx
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WE SPOTTEN TWEE 
NEUSHOORNVOGELS 

MET PRACHTIGE 
GELE SNAVELS IN 

EEN DODE BOOM


