
Gogo-girls on tour door Zuid-Afrika  
van Durban via Port Elizabeth naar Kaapstad per bus, vliegtuig en bus door een prachtig 

weids landschap. 

Deze gevarieerde reis begon met een bezoek aan de Stichting Hillcrest Aids Centre waar 

“Grannies” uit de lokale gemeenschap worden geholpen met de opbouw van een 

zelfvoorzienend bestaan. Deze oma’s ontvingen ons in hun nationale klederdracht met zang 

en dans, tevens een verzorgden ze een Afrikaanse lunch. 

De hoogste pas in de  Drakensbergen, de Sani-pas, werd op een ongeplaveide weg per jeep 

bestegen Je werd duizelig van al die bochten, kreeg een Afrikaanse massage, zat in een 

cakewalk, maar het uitzicht was schitterend. 

Op 2873 m lag de grens van met Lesotho. In een woest landschap trachtte men daar een 

bestaan te vinden. Ze wonen er onder erbarmelijke omstandigheden  in primitieve, ronde 

hutten . 

Op safari in open jeeps in diverse wildparken zagen we oa.: nijlpaarden, krokodillen, 

visarend, koedoes, buffels, zebra’s, hartebeesten, struisvogels. Indrukwekkend was de 

ontmoeting met een leeuw en de vele olifanten in alle maten bij een drinkplaats. 

Vanaf Port Elizabeth volgen we de rotsachtige kustlijn langs de Indische Oceaan. Het klimaat 

is hier subtropisch. Overal word je verrast door prachtige bomen en planten. Het heet dan ook 

niet voor niets De Tuinenroute. 

Een hoogtepunt op deze reis is het per boot spotten van walvissen bij het plaatsje Hermanus. 

Eén van de grootste walvissoorten baart hier in de lente zijn jongen. De 19 meter lange 

gevaarten kwamen soms zo dichtbij dat we ze bijna konden aanraken. We zagen ze met hun 

vinnen en staarten zwaaien, met hun jong oefenen en tot slot sprong dat machtige beest op uit 

het water. 

Onderweg naar Kaapstad genieten we nog van een grote pinguïn kolonie. 

We slaan de cultuur niet over, bezichtigen oude stadscentra en historische plaatsen, waaronder 

Swellendam, gesticht in 1743, de op twee na oudste stad van Zuid-Afrika. 

Door het Kaapse wijnland, waar natuurlijk de wijn geproefd werd, reden we naar de stad 

onder de Tafelberg: Kaapstad. We gaan met de gondel naar boven. 

We bezoeken Kaap de Goede Hoop, daar waar de Indische-en Atlantische Oceaan elkaar 

ontmoeten. 

Dankzij Marijke Landlust en onze  Afrikaanse gids Carla was dit een onvergetelijke en baaie 

mooi reis. 

Ps. Gogo betekend in het Afrikaans oma. 

Joke elzenga 

 

 


