
Kaapstad 
14 mei 2020

 

PROGRAMMA FEBRUARI 2021 

4x4 Avontuur  
Eind februari - 10 reizigers 

 

www.kidsofnature.com pagina 1

KIDS OF NATURE  
REISPROGRAMMA 

4x4 Avontuur  
voor echte mannen



Kaapstad 
14 mei 2020

Wil jij er ook wel eens tussenuit? 

Zou je al je verantwoordelijkheden eens even willen laten vallen? 

Heb je wel eens nood aan rust, vrijheid en ruimte?  

Wil je eens even ver weg van alles?  
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Het avontuur 
 
Dit 4x4 avontuur wordt een ervaring, enkel voor mannen. Er zijn momenten in het 
leven waarop mannen gewoon man moeten kunnen zijn. Dit avontuur wordt een 
herleving van de pure mannelijkheid. Niet te verwarren met macho uiteraard. Trek 
je kostuum en das uit, laat je verantwoordelijkheden achter voor een paar dagen 
en ga mee met Kids of Nature op ontdekkingstocht in adembenemend 4x4 terrein 
in Zuid Afrika. We nemen je mee door een rots- en bergachtig gebied langs de 
Orange River aan de grens met Namibië en daarna door de zandsporen van de 
Kgalagadi woestijn. Een 16 daags avontuur waar je de zon op je huid voelt, de 
wind door je haren, regendruppels op je lippen. Het gevoel van vrijheid en ruimte. 
Afwezigheid van contante stimuli om je geest en zintuigen de rust en stilte te geven 
die ze nodig hebben.  

Het programma voorziet ook tijd om je eens af te zonderen en te bezinnen, te 
genieten van je zorgeloze vrijheid of gewoon nergens aan te denken. 

Voor de fotografie liefhebbers zorgt de teamleider ervoor dat je aan je trekken 
komt door zijn eigen ervaring als cameraman en fotograaf te delen, zowel voor 
landschappen als wilde dieren (en mensen als je ’t hem mooi vraagt…;)) 

Praktisch: 

- Logies voor de hele trip zijn gebaseerd op 2 singles per kamer/ tent 

- 2 personen per 4x4. Iedereen kan chauffeur zijn. Je krijgt een road book mee en 
mappen per regio als enige navigatie. GPS en mobiel komen niet aan bod. Je 
krijgt wel een satelliet telefoon mee voor noodgevallen (zoals bier tekort). 

- De totale rijtijd die is aangegeven is mét pauzes inbegrepen. 

- Alle maaltijden onderweg of op de kampeerplek worden in groep gemaakt. 

De trip gaat door eind februari 2021. Een plekje voor deelname moet zo snel 
mogelijk worden vastgelegd om teleurstelling te voorkomen. Er is maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar om te overnachten en op sommige paden 
mogen maar een beperkt aantal voertuigen per dag rijden om de ervaring puur 
en ongerept te houden.  
 
 
Ben jij de avonturier die wij zoeken? 
 
Wij zoeken:  
 
- Mannen, ervaren in 4x4 rijden of beginners die leergierig zijn. 
- Mannen die houden van avontuur, uitdaging  
  en die ook wel eens uit de dagelijkse routine durven te stappen.  
- Mannen die houden van adrenaline en een dynamische groepssfeer,  
  maar voor wie privacy en rust even belangrijk zijn.  
- Mannen met een minimum leeftijd van 21.
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Organisator en teamleider 
 
Het avontuur wordt begeleid door Petra Vandecasteele en Herbert Brauer.  
 
 
 Petra Vandecasteele - organisator & host - oprichtster van Kids of Nature 
 
 Na een 4-jaar durende expeditie van Brussel naar Kaapstad (1994 - 1998)  
 en al zigzaggend 70000 km af te leggen op de pistes van Oost- en Zuid- 
 Afrika, was het voor mij gewoon niet meer mogelijk terug te keren naar  
 conventioneel stedelijk leven. Ik koos ervoor om mijn kinderen    
 thuisonderwijs te geven, zodat we volledig mobiel konden zijn en   
 regelmatig konden reizen voor mijn job als reisjournalist en -reviewer   
 van buitengewone plaatsen, projecten en fascinerende mensen. 
 
 Quality time doorbrengen met mijn gezin en vrienden, mee een voelen  
 met de wereld om me heen en reizen in ongerepte natuur , daar voel ik  
 me echt goed bij. Mijn moto is: laat je hedonistisch trekje de vrije loop en  
 geniet van de dingen die je plezier doen.  
 
 Ik hou ervan anderen te inspireren door mijn ervaringen te delen en   
 meeslepende avonturen in de wildernis te ontwerpen. 
 
 En ik geloof dat bewust reizen in de natuur mensen verbindt met de wildernis 
 en het wilde kind in zichzelf.    

 Ik startte Kids of Nature Travel & Lifestyle in 2013, met als uitgangspunt dat  
 reizen een integraal onderdeel is van lifestyle design in actie. 
 
 Kids of Nature is gevestigd in het prachtige Kaapstad - een van 's werelds  
 beste werk- en speelbestemmingen - en zelf werkt ik vanuit de meest   
 schilderachtige en authentieke plaatsen van Zuid-Afrika. Bij Kids of Nature  
 vinden we het fijn om mobiel te zijn en gebruiken technologie in ons   
 voordeel, niet om er slaaf van te zijn.  
 
 Kids of Nature organiseert (gezins)reizen, team bonding voor bedrijven en  
 quality time in de wilderness rond verschillende thema’s zoals dit 4x4   
 avontuur. 
 
 Mijn contactgegevens:  
 +27 (83) 230 1881 
 petra@kidsofnature.com 
 
  
 

mailto:petra@kidsofnature.com
mailto:petra@kidsofnature.com
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 Herbert Brauer - teamleider - wildlife cameraman & coach 
 
 Ik bracht vele uren door in afgelegen wildernis, voornamelijk in Zuidelijk  
 Afrika. Mijn fascinatie voor dieren en een gevoel van diepe    
 verbondenheid met de wilde natuur inspireerden mijn inzet voor   
 natuurbehoud vanaf jonge leeftijd. Ik studeerde leven en     
 geowetenschappen in Zuid-Afrika. Dit was zeer waardevol nadien, eerst  
 als safarigids, daarna als professionele fotograaf en vervolgens als wildlife  
 cameraman.  
 
 Verdere training met wildlife trackers en opleidingen in authentieke   
 natuurtradities hebben mijn begrip van onze multidimensionale relatie   
 met de natuur verdiept. 
 
 Tijdens het filmen van de bekroonde National Geographic documentaire  
 THE LAST LIONESS daagden mijn interacties met leeuwin Lady Liuwa mijn  
 geloofssysteem radicaal uit, wat leidde tot geleidelijke veranderingen in  
 alle aspecten van mijn leven. Ik realiseerde me dat alle authentieke   
 verandering alleen van binnenuit kan worden gecreëerd en gevormd.  
 
 Als coach, mentor en wildernisgids faciliteer ik de dynamische ruimte   
 waarin we diepgaande inzichten ontvangen voor persoonlijke    
 transformatie, visie en groei, en hoe wijsheid groeit uit persoonlijke   
 ervaring. Ik faciliteer ook een ruimte waarin verouderde, beperkte   
 overtuigingen en patronen kunnen worden losgelaten en het    
 multidimensionale evenwicht in ons leven kan worden hersteld, wat een  
 rimpeleffect veroorzaakt in onze omgeving.  
 
 Ik ben een ervaren teamleider die - afgezien van filmen en    
 fotografie - een gezonde kennis heeft van de bush en de wilde dieren,  
 het ruige terrein, en ... het oplossen van 4x4 problemen. 

Interview met Herbert Brauer: https://www.kidsofnature.com/post/lessons-from-a-
lone-lioness    
Blogpost 4x4 South Africa Adventure: https://www.kidsofnature.com/post/what-
does-it-mean-to-be-a-man-in-2020 
Website Herbert Brauer: http://www.herbertbrauer.com

https://www.kidsofnature.com/post/lessons-from-a-lone-lioness
https://www.kidsofnature.com/post/lessons-from-a-lone-lioness
https://www.kidsofnature.com/post/what-does-it-mean-to-be-a-man-in-2020
https://www.kidsofnature.com/post/what-does-it-mean-to-be-a-man-in-2020
http://www.herbertbrauer.com
https://www.kidsofnature.com/post/lessons-from-a-lone-lioness
https://www.kidsofnature.com/post/lessons-from-a-lone-lioness
https://www.kidsofnature.com/post/what-does-it-mean-to-be-a-man-in-2020
https://www.kidsofnature.com/post/what-does-it-mean-to-be-a-man-in-2020
http://www.herbertbrauer.com
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Type auto 

Toyota Landcruiser 79 
Motor inhoud: 4.2 
Toyota Landcruiser 79 
Motor inhoud: 4.2 
Volledig uitgerust om te kamperen 
Recovery kit inbegrepen 
Brandstoftank: 130 

Overzicht van de reis 

REGIO AANTAL KM RIJDEN ACCOMMODATIE

Dag 1 Kaapstad 0 km Guest house

Dag 2 Namaqua regio 573 km Kampeerplek

Dag 3 Orange River 311 km Kampeerplek

Dag 4 Orange River 160 km Kampeerplek

Dag 5 Orange River 150 km Safari tent

Dag 6 Orange River 0 km Kampeerplek

Dag 7 Orange River 0 km Kampeerplek

Dag 8 Orange River 0 km Safari tent

Dag 9 Augrabies regio 143 km Kampeerplek

Dag 10 Kgalagadi 333 km Kampeerplek

Dag 11 Kgalagadi 100 km Kampeerplek

Dag 12 Kgalagadi 95 km Kampeerplek

Dag 13 Kgalagadi 110 km Kampeerplek

Dag 14 Augrabies regio 511 km Guest house

Dag 15 Karoo regio 516 km Guest house

Dag 16 Kaapstad 374 km Guest house
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DAG 1 

 
 
Het avontuur start in Kaapstad. 

Inchecken bij de Bed & Breakfast 

Ontmoet Petra, je organisator & host, en Herbert, je teamleider. 

Groepsdiner in de stad.  

Verblijf in een B&B  

Verblijf in Kaapstad. De guest house straalt een rustige en familiaire sfeer uit. Een 
plek waar je je meteen thuis voelt en toch ook ieders privacy erg wordt 
gerespecteerd. De Bed & Breakfast ligt op de groene hellingen van het 
natuurpark van de Tafelberg, in het rustige Oranjezicht. Het is perfect gelegen 
met uitzicht op de City Bowl, de haven, de Tafelbaai en met zicht op Table 
Mountain vanuit de tuin en het zwembad. 
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DAG 2 

Ontbijt bij de B&B 

Auto’s ophalen in de stad. 

Roadtrip inzetten naar de eerste bestemming. (573 km - 7u) 

Picknick onderweg  

Aankomst bij het natuurreservaat waar het avontuur écht begint.  

Namiddag 4x4 rit door de granieten rotsen en zandvlakten om het 
natuurreservaat en de inheemse dieren te ontdekken. 

Tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Sundowner en diner rond het kampvuur. 

Verblijf op de kampeerplek.  

 
Een kampeerplek in het midden van het natuurreservaat. Met zijn granieten 
toppen en zandvlaktes wordt het reservaat gedomineerd door de Carolusberg, 
het hoogste punt in de omgeving. De wilde bloementuin van het reservaat 
bevat een enorme verzameling vetplanten die endemisch zijn in het gebied en 
enkele van de meest bijzondere bloemsoorten (augustus-september). De streek 
pronkt met zijn klein wild waaronder springbok, gemsbok en de bedreigde 
Hartman's Zebra. De aardwolf is een van de bedreigde diersoorten die je ook in 
het reservaat aantreft. De vogelliefhebbers onder ons kunnen hier genieten van 
meer dan 92 Zuid-Afrikaanse vogelsoorten. 
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DAG 3 

Ochtendactiviteit en -routine bij zonsopgang. 

Ontbijt rond het kampvuur. 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten richting de Orange River. (311 km - 6 u) 

Genieten van het spannend 4x4 terrein met picknick onderweg 

Net voor de grens met Namibie verlaten we de N7 en rijden naar de Orange 
River. Het pad kronkelt door een mooie vallei tussen de ruwe bergen en leidt 
naar een uitzichtpunt met een schitterend panoramisch zicht over het desolate 
landschap. Naarmate we dichter komen bij de kampeerplek, zie je ook de 
bijzondere halfmens bomen {Pachypodium namaquanum} die naar schatting 
minstens 500 jaar oud zijn. Het is zeker de moeite waard om hier even uit te 
blazen en deze halfmensen van dichter bij te bekijken. 
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De kampeerplek ligt aan de samenvloeiing van twee rivieren. Welkom in het 
paradijs! 

Aankomst bij de tweede kampeerplek. 

Tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Relaxen, vissen, zwemmen in de rivier of een wandeling maken over de rotsen 
met zicht op de Orange River.  

Sundowner en diner bij het kampvuur.  

De rivier vogels zijn heel actief net voor zonsondergang en van zodra het lichte 
briesje ophoudt kan je zelfs de vissen uit het water horen springen. Deze eerste 
avond bij de rivier geeft de sfeer aan van het avontuur dat ons te wachten 
staat. 

Verblijf op de kampeerplek. 
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DAG 4 

Ochtendactiviteit en -routine bij zonsopgang. 

Ontbijt rond het kampvuur. 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten langs de Orange River. (160 km - 6 u) 

Genieten van het spannend 4x4 terrein met zwemmen en bush picknick 
onderweg. 

De eerste 20km klimt het spoor in een adembenemend schilderachtig 
landschap. Dit, gecombineerd met het zachte licht van de zonsopgang is een 
droom voor fotografen. Het nauwe pad kronkelt rond het ruwe rotsoppervlak 
van de omgeven bergen tot het plotseling uitmondt in wijd open vlaktes met 
kokerbomen en euphorbia.  

Naarmate het spoor naar boventoe draait en kronkelt moeten we ons hier 
behoorlijk concentreren om de gevreesde ‘sidewall cuts’ of zijsneden in onze 
banden te vermijden. Er komen hier een paar technische plekken en het is 
aangeraden om eerst het spoor te verkennen en je desnoods te laten leiden 
door een ervaren teamlid. We moeten voortdurend uitkijken voor de 
vlijmscherpe rotspunten aan de kant van het spoor die in een fractie van een 
seconde zowel onze voor- als achterbanden aan stukken kunnen snijden. Het is 
dus van het allergrootste belang dat je weet hoe je een band moet ‘pluggen’… 

Tijdens de 20km die volgt zullen ons haar, oren en mond ongelooflijk vol stof zitten 
en onze oren zullen daveren van het bar slechte gegolfde pad. Halverwege 
rijden we langs een mica mijn wat het stoppen waard is. Het pad leidt ons ook 
langs een mislukt landbouwproject waar de pijpen liggen te vergaan onder de 
meedogenloze zon en de koppelingen en kleppen al lang voeten gekregen 
hebben… 

Het pad kronkelt verder door een weidse vlakte tot aan de samenvloeiing van 
de droge rivierbedding en de Orange River waar we stoppen aan de Groot 
Melkboom voor een fris pintje in de schaduw van deze reusachtige boom.  

Wat later passeren we een ruïne van een kerkje en een oud afgevallen huis. 
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Aankomst bij onze volgende kampeerplek. 

Tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Relaxen, vissen, zwemmen in de rivier of een wandeling maken over de rotsen 
met zicht op de Orange River.  

Sundowner en diner bij het kampvuur. 

Ga nog eens lekker onder de maan in de rivier zwemmen om te verfrissen en je 
voor te bereiden op de beste nacht van je leven onder de blote sterrenhemel. 

Weer een unieke avond in het paradijs. 

Verblijf op de kampeerplek.   

Zou je graag eens ontspannen en willen dat alles voor je georganiseerd wordt?  

Heb je gewoon eens zin in back to basic, je kostuum uit en je versleten jeans nog 
eens aan?  
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DAG 5 

Ochtendactiviteit en -routine bij zonsopgang. 

Ontbijt rond het kampvuur. 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten langs de Orange River naar de volgende bestemming. 
(150 km - 5 u) 

Genieten van het spannend 4x4 terrein met zwemmen onderweg. 

Bij het vertrek moeten we opletten dat we niet vastraken in de zilte modder als 
de rivier gerezen was net voor ons bezoek hier. We rijden verder in oostelijke 
richting en zoeken het juiste spoor. Er kronkelen verschillende sporen door dit 
ruwe landschap, maar niet allen zijn toegankelijk vanwege de erosie of de 
overwoekerende acacia’s. Tijdens dit deel van de rit merk je ook hoe hard het 
leven hier is voor de zelfvoorzienende boeren.  

Hier splitst de hoofdstroom van de rivier in ontelbare kanalen waardoor, 
afhankelijk van het waterniveau, een opeenvolging van eilandjes en wetlands 
wordt geschapen.  

Tegen de middag bereiken we de groene wijngaarden en de 87 hectare grote 
dadelplantage, de grootste producent van medjool dadels in het zuidelijk 
halfrond met niet minder dan 13900 dadelpalmbomen.  

Lunch op de dadelplantage en bezoek aan de plantage. 

Roadtrip verderzetten langs een rotsig dubbelspoor dat kronkelt langs de 
zuidelijke bank van de Orange River en dan verder door het diepe, zachte zand 
van de droge rivierbodem. 

We bereiken onze volgende bestemming in de late namiddag waar we 
verwelkomd worden in een comfortabel tentenkamp. Hier ruilen we het 
kamperen in voor een nachtje in een comfortabele safari tent. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij de rivieroever. 
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Verblijf in de comfortabele safari tenten. 

Het kamp ligt aan de oevers van de Orange River in een klein dorpje en biedt 
een rustige tussenstop en een geweldige uitvalsbasis om de omgeving te 
verkennen. Dit is ons vertrekpunt voor de 3-daagse riviersafari op de Orange 
River. 

Nu volgen 3 dagen van leven volgens het ritme van de rivier, de opgaande en 
zakkende zon. Deze riviersafari is op de beste sectie van de Orange River en 
biedt een mooie afwisseling van zacht stromend water met kanalen, een pak 
opwindende kleine stroomversnellingen en ook een paar ‘Big Ones’ om de 
adrenaline wat omhoog te jagen. Wanneer het waterpeil hoog ligt dan wordt 
het zonder twijfel een opwindende wit-water trip. Twee personen per 
opblaasbare boot die makkelijk te sturen is. En, tijdens deze riviersafari koken de 
gidsen heerlijke bush diners voor ons! Dus, sit back and relax… 

We zullen 35 km afleggen met lekker veel tijd om te relaxen, foto’s te nemen, 
eens een boek te lezen en natuurlijk ook om activiteiten met Herbert te doen. 

Deze safari is een mini expeditie waarbij we alles meenemen wat we nodig 
zullen hebben en niets achterlaten. Elke avond wordt een andere kampeerplek 
gekozen onder de blote sterrenhemel. Je hoeft nergens voor te zorgen: je krijgt 
een tent, opblaasbare matras, kussen en slaapzak. De gidsen organiseren elke 
nacht het kamp, zetten de tenten op, en koken heerlijke snacks en gerechten 
voor ons met plaatselijke ingrediënten zoals bv Kalahari lamsvlees. Geserveerd 
met een lekker glaasje Zuid-Afrikaanse wijn erbij. Overdag zorgen de gidsen voor 
ontbijt en drankjes op de rivier en je kan zelfs een lijstje opmaken van je 
lievelingsdrankjes waar je graag zou van genieten tijdens deze riviersafari! 

Het landschap langs de rivier is adembenemend mooi met toppers zoals de 
Orange Gorge en de Richie Falls, de 2de grootste waterval op de rivier na de 
Augrabies waterval. In deze streek ervaar je pure, ongerepte wilderness. 
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DAG 6-7 

Ontbijt 
 
Pak je rugzak in voor een wilde driedaagse op de rivier en laat de auto hier 
achter.  
 
En dan is het tijd voor de 3 dagen relaxatie en opwinding! De riviersafari start 
met stromende kanalen en rustig water dat eindigt met Scorpion Rapid. Dag 2 
brengt grotere stroomversnelling met zich mee en ’s avonds gaan we stappen 
om de indrukwekkende Richie Falls te zien. Dag 3 zit vol avontuur en opwinding 
met een uitdaging rond de waterval waar iedereen mee helpt om de boten te 
dragen en in de kloof terug in het water te laten. Nu komen de ‘42- man hole’, 
‘Big Bunny’ en ‘Dolly Parton’ stroomversnellingen die de adrenaline naar boven 
gaan duwen! Eens buiten de kloof komen we weer in een zacht ritme en het 
laatste deel wordt rustig gepeddeld terwijl de bergen rondom ons groter en 
groter worden. 
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DAG 8 

Ontbijt langs de rivieroever 
 
Pak je rugzak terug in voor de laatste dag van het rafting avontuur. 

Picknick lunch op de rivieroever 

Opnieuw inchecken bij het kamp in comfortabele safari tenten.  

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij de rivieroever. 

Verblijf in de comfortabele safari tenten. 
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DAG 9 

Ontbijt 

Roadtrip verder zetten door de bergen naar de volgende bestemming. (143 km 
- 4u) 

Picknick lunch onderweg 

Inchecken bij de kampeerplek.  

Relaxen, genieten van de warmwaterbronnen of wandelen en de omgeving 
verkennen.  

Tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij het kampvuur. 

Nachtzwemmen in de warmwaterbronnen.  

Verblijf op de kampeerplek. 

De regio bestaat uit 75 000ha pure bergwoestijn, gelegen tussen de Orange 
River en de droge Molopo-rivieren. Het is een wildernis die miljoenen jaren 
geleden is ontstaan uit gewelddadige vulkanische activiteit, maar het is een 
land van schoonheid dat spirituele proporties aanneemt. Hier kan je ontspannen 
in de warmwaterbronnen overschaduwd door 80 meter hoge granieten kliffen.  
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Mis je de geur en het geluid van een 4x4 die voor de eerste keer start?  

Snak je naar een moment waarop je je nog eens helemaal kan uitleven?  

 

www.kidsofnature.com pagina 27



Kaapstad 
14 mei 2020

 

www.kidsofnature.com pagina 28



Kaapstad 
14 mei 2020

 

www.kidsofnature.com pagina 29



Kaapstad 
14 mei 2020

DAG 10 

Ochtendactiviteit en -routine bij zonsopgang. 

Ontbijt rond het kampvuur 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten naar de Kgalagadi. (333 km - 5u)  

Picknick lunch onderweg 

Bij aankomst springen we even lekker in het frisse zwembad en relaxen we 
voordat we onze safari starten om de droge Auob rivierbodem te verkennen op 
zoek naar de Big Five en de unieke leeuwen met de zwarte manen.  

Bij terugkeer van onze safari de tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij het kampvuur. 

We brengen onze eerste nacht door onder de klare sterrenhemel van de 
Kalahari en vallen in slaap met het gejank van de hyena’s en de jakhals in de 
verte. Dit is waar ons bush avontuur begint. 

Verblijf op de kampeerplek. 
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KGALAGADI TRANSFRONTIER PARK 

De Kgalagadi Transfrontier Park is een overeenkomst getekend door Zuid-
Afrika en Botswana om beide delen van het park als 1 enkel ecologisch 
geheel te beheren. De gecombineerde oppervlakte van het park verspreid 
over beide landen is een indrukwekkende 37.991 km2 waarin de wilde dieren 
vrij kunnen rondlopen. 

‘Kgalagadi’ betekent ‘plaats van dorst’. Het park ligt grotendeels in het 
zuiden van de Kalahari woestijn. Het terrein is gekenmerkt door rode 
zandduinen, schaarse vegetatie, af en toe eens een boom en de droge 
rivierbodems van de Auob en Nossob. Na hevige regen gebeurt het dat de 
rivieren kortstondig vloeien en dan is het feest in de bush en komen de wilde 
dieren van heinde en ver om hun dorst te lessen aan het heerlijke water. 

De beste tijd om hier te reizen is tijdens het regenseizoen van december tot 
april wanneer het landschap tot leven komt met spectaculaire panorama’s. 
Het bijna dagelijkse onweer is kort en krachtig, en de zandsporen verharden 
na een korte regenbui wat het rijden makkelijker maakt. 

Door de schaarse vegetatie en  de hoge concentratie van wilde dieren in de 
droge rivierbodems van de Nossob en Auob rivieren biedt de Kgalagadi 
uitstekende zichten van wilde dieren het ganse jaar door. 
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DAG 11 

Ontbijt voor zonsopgang  rond het kampvuur 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten door de Kgalagadi en start van de Mabuasehube 
Wilderness Trail. Dit is een eenrichtingsspoor en er wordt maar een beperkt 
aantal voertuigen per dag toegelaten. Vanaf nu pakken we de diepe 
zandsporen van de Botswana kant van de Kgalagadi aan. (100 km - 4u) 

We verkennen het landschap op zoek naar wilde dieren en stoppen voor een 
picknick lunch onderweg. 

In de late namiddag zetten we de tenten op en organiseren we het kamp. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij het kampvuur.  

Er kan niets op tegen zitten rond het kampvuur en luisteren naar de brullende 
leeuwen in de verte terwijl het vlees op een vuurtje roostert. Wat een zalige 
manier om nog een dag te beëindigen in de wildernis! 

Verblijf bij een kamp op de Mabuasehube Trail in the middle of nowhere. 
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DAG 12 

Bij zonsopgang sporen zoeken van wilde dieren die het kamp tijdens de nacht 
bezocht hebben. Spannend! 

Ontbijt rond het kampvuur 

Kamp opruimen en inpakken. 

We verkennen het landschap op zoek naar wilde dieren en stoppen voor een 
picknick lunch onderweg. (95 km - 4u) 

In de late namiddag zetten we de tenten op en organiseren we het kamp. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij het kampvuur.  

We maken opnieuw een gezellig kampvuur en luisteren naar de brullende 
leeuwen op de achtergrond van het knetterende vuur. Een nacht in het midden 
van de Kgalagadi.  

Verblijf bij een kamp op de Mabuasehube Trail in the middle of nowhere. 
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DAG 13 

Bij zonsopgang sporen zoeken van wilde dieren die het kamp tijdens de nacht 
bezocht hebben. Spannend! 

Ontbijt rond het kampvuur 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten langs het vervolg van de Mabuasehube Trail. (110 km - 
4u) 

We verkennen het landschap op zoek naar wilde dieren en stoppen voor een 
picknick lunch onderweg. 

Aankomst bij ons volgend kamp in de late namiddag waar we meteen in het 
zwembad springen voor een welkoms verfrissing.  

Het kamp is gelegen in een droge rivierbed. Het is omgeven door 
boomsavannah en is gekend voor spectaculaire zichten van roofdieren en de 
seizoengebonden migratie van grote herbivoren zoals de blauwe wildebeest, 
springbok, eland en rode hartebeest. Hier heb je uitstekende kansen om 
cheetah, luipaard, hyena en de zwart gemaande leeuw te zien.  

Tenten opzetten en het kamp organiseren. 

Sundowner bij het kampvuur. 

Diner bij het kampvuur. 

Verblijf op de kampeerplek. 
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DAG 14 

Ochtendactiviteit en -routine bij zonsopgang. 

Ontbijt rond het kampvuur 

Kamp opruimen en inpakken. 

Roadtrip verder zetten. (511 km - 7u) 

Picknick lunch onderweg 

Bezoek aan de Augrabies Falls 

De Khoi-mensen noemden het "Aukoerebis", of plaats met veel lawaai, omdat 
deze krachtige waterstroom van de Augrabies watervallen wordt losgelaten uit 
een rotsachtige omgeving die wordt gekenmerkt door de 18 km afgrond van 
de kloof van de Orange River. Natuurlijke pracht is zelden zo dominant als de 
krachtige galm van water dat over een waterval stroomt. In het geval van de 
Orange River maakt dit het overstromingsseizoen tot een krachtige realiteit. 
 
Inchecken bij een guest house. 

Relaxen aan het zwembad van de guest house. 

Sundowner en diner in het restaurant van de guest house. 

Verblijf bij de guest house. 

We genieten hier van een typische guest house bij eindeloze uitgestrekte groene 
wijngaarden en serene bergketens. Gelegen op een steenworp van het 
legendarische Augrabies Falls National Park. 
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DAG 15 

Vroeg ontbijt in het restaurant van de guest house. 

Roadtrip verder zetten. (516 km - 8 u) 

We rijden door de eindeloze vlakte, door een landschap waarin absoluut niets 
gebeurt en dat ideaal is voor bezinning over de voorbije 15 dagen.  

Braai in de schaduw van een boom aan de kant van de weg. 

Inchecken bij een typische bed & breakfast.  

Vroeg diner in het stadje. 

Maak je klaar voor een astronomische safari. 

Hier slapen we letterlijk onder de sterren. 

Wil je dat kind in je nog eens naar boven halen?  

Wil je nog eens graag onder de mannen zijn?  

www.kidsofnature.com pagina 42



Kaapstad 
14 mei 2020

www.kidsofnature.com pagina 43



Kaapstad 
14 mei 2020

DAG 16 

Ontbijt in de B&B 

Roadtrip verder zetten richting Kaapstad (374 km - 6u) 

Lunch onderweg in het historische dorpje Matjiesfontein 

Roadtrip verder zetten en beëindigen in Kaapstad. 

Auto’s terugbrengen.  

Inchecken bij de B&B 

Sundowner in Kaapstad. 

Dinner in de stad 

Verblijf bij de B&B 

Verblijf in Kaapstad. De guest house straalt een rustige en familiaire sfeer uit. Een 
plek waar je je meteen thuis voelt en toch ook ieders privacy erg wordt 
gerespecteerd. De Bed & Breakfast ligt op de groene hellingen van het 
natuurpark van de Tafelberg, in het rustige Oranjezicht. Het is perfect gelegen 
met uitzicht op de City Bowl, de haven, de Tafelbaai en met zicht op Table 
Mountain vanuit de tuin en het zwembad. 
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Heb je wel eens nood aan avontuur en adrenaline in een andere vorm dan 
dagelijkse stress? 

Wil je nog eens voelen wat het is om écht vrij te zijn? 
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DAG 17 

Ontbijt bij de B&B 

Terugtocht naar huis (indien je verder van de stad woont) of nog even langer 
blijven om te genieten van Kaapstad. 

OPTIE om nog wat bij te genieten 

Heb je zin om je avontuur te verlengen met nog een paar dagen in Kaapstad, 
alleen of met je partner of met je gezin? Dat kan! 

Vraag ons voor meer informatie.  
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BUDGET per persoon @ ZAR 77000 

Wacht niet te lang, de eerste 5 inschrijvingen krijgen een korting van ZAR 3000. 
 

Inbegrepen:  

- Alle logies, maaltijden en drank, behalve diegene vermeld onder ‘niet 
inbegrepen’ 

- Ingang natuurreservaten en conservation taksen 

- Huurauto Kaapstad - Kaapstad: Volledig uitgeruste Toyota Land Cruiser,  nil 
franchise en onbeperkt aantal kms  

- Vermelde activiteiten  

- Teamleider en organisator als begeleiders tijdens de reis 

- Gratis toegang tot Kids of Nature’s lidmaatschap met SATIB in geval van nood 

Niet inbegrepen: 

- Internationale vluchten 

- Maaltijden, drank en activiteiten die niet deel uitmaken van logies:  
Dag 1: groepsdiner & drank in Kaapstad 
Dag 14: diner & drank in het restaurant van de guest house 
Dag 15: ontbijt & drank in het restaurant van de guest house  
Dag 15: diner & drank in het stadje  
Dag 16: lunch & drank onderweg in het historische dorpje Matjiesfontein 
Dag 16: diner & drank in Kaapstad 

- Transportkosten (benzine, Uber, taxi) 

- Reis- en annulatieverzekering 

- Optie op verlenging in Kaapstad 

www.kidsofnature.com pagina 48



Kaapstad 
14 mei 2020

Bij bevestiging en betaling van het programma boekt Kids of Nature jouw 
plaats. Een voorschot van 50% wordt betaald bij bevestiging van je boeking 

en de overige 50% op 1 november 2020. 
 

Opgelet: Aangezien het programma is afgestemd op een groep moet er bij 
annulering iemand gezocht worden die jouw plaats kan overnemen. Kids of  

Nature zal ook haar uiterste best doen om vervanging te zoeken. In het 
slechtste geval wanneer niemand jouw plaats kan overnemen verlies je het 

volledig betaalde bedrag. 
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Het SATIB24-lidmaatschap geeft toegang tot ons 24/7 Operations Center zodat 
klanten een directe lijn hebben met artsen, verpleegkundigen en 
beveiligingsprofessionals in een crisis, evenals een vertrouwde bron van 
wereldwijde ondersteuning en advies. Het Operations Center biedt de 
coördinatie van een geïntegreerd netwerk van specialisten op het gebied van 
medische hulp, beveiliging en incidentbeheer, die op samenhangende wijze 
meerdere middelen en reacties beheren om de best mogelijke uitkomst van 
een incident te garanderen. 

Klanten van Kids of Nature profiteren gratis van ons lidmaatschap met SATIB in 
geval van nood (Algemene voorwaarden zijn van toepassing). Dit omvat gratis 
telefonisch advies en hulp wordt geboden in combinatie met uw eigen reis- en 
ziektekostenverzekeringen. 
 

Contactgegevens 

Travel agent:  

Amber Van Gool 
amber@kidsofnature.com 
+32494113938  
+27665465894 

Travel planner:  

Petra Vandecasteele  
petra@kidsofnature.com 
+27 83 230 1881 

Website: www.kidsofnature.com 
Facebook pagina: https://www.facebook.com/KidsOfNature/ 
Instagram: kids.of.nature. 
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