
Reisverslag Namibië 17 december 2015 tot 4 januari 2016 

Donderdag 17 december. 
Na enkele bewogen dagen (Bob heeft een zware verzwikking aan de voet) vertrekken we dan toch op reis. 
We nemen in Wetteren de trein naar Brussel Zuid. Na verwarring op het treinbiljet (trein 15, spoor 15) 
hebben we op de valreep de ICE trein naar Frankfurt luchthaven gehaald. Onze vlucht naar Windhoek 
vertrekt om 20h10 vanuit Frankfurt.  

Vrijdag 18 december 
Een nachtvlucht, na wat turbulentie en een kleine stoel met een moeilijke voet, en voor ons een moeilijke 
tante en achter ons twee tetterwijven die maar blijven doorkwetteren tot na middernacht, komen we veilig 
aan in Namibië. Er volgt de gebruikelijke paspoortcontrole, die nu vlotter verloopt dan anders (Bob stapt 
met een stok, en gehandicapten krijgen voorrang). We “pinnen” geld (uit de machine komt enkel 
Afrikaanse rand), en halen de huurwagen op. Niettegenstaande het contract “full Insurance” was, komt er 
toch nog één en ander bij: glasbreuk, wielschade, de huur voor de GPS is plots duurder dan op de 
overeenkomst,… Ingrid is nu chauffeur en we rijden naar Windhoek, naar het Safari Court Hotel. We 
worden er vriendelijk ontvangen en kunnen al op de kamer. Na de lastige vlucht is een douche toch wel 
welkom. Al gauw merken we dat de airco niet functioneert. We melden dit en vertrekken ondertussen met 
de shuttlebus van het hotel naar de stad. Bij terugkomst blijkt dat de airco nog steeds niet werkt, en men 
stelt ons voor om van kamer te wisselen. Vermits het in Windhoek 35°C is, is airco op de kamer welkom. 
Nadien verkennen we het hotel, en genieten onze namiddag verder aan het zwembad. Als avondmaal 
kiezen we voor het buffet in het hotel. We zijn aangenaam verrast: het eten is gewoon lekker en zeker 
betaalbaar. 

Zaterdag 19 december 
Na een goede nachtrust genieten we van het ontbijtbuffet en vertrekken voor de volgende bestemming. 
Via de B1 hebben we zeer goede baan naar Otjiwarongo. Dat is onze eerste stopplaats om boodschappen 
te doen en iets te eten. Na het tanken vinden we al vlug een “commercieel plein” met o.a. een superspar. 
De winkel is zeer verzorgd en we kunnen er genieten van een “toasted sandwich” (een soort croque), voor 
een zeer lage prijs. We zetten de route verder, en via een “gravel road” bereiken we de Frans Indongo 
Lodge. Het is ongeveer 13.30h (we hebben een dikke 3 uren gereden), en we worden goed verwelkomd. 
We krijgen een mooie, ruime chalet. In de namiddag genieten we opnieuw aan het zwembad. We hebben 
geboekt voor een game safari van een 2-tal uren (250 N$ per persoon). In een open 4 x 4 rijden we door 
een deel van de 23000 ha grote farm van Frans Indongo. Onze gids wijst op dieren zoals wildebeest 
(gnoe), impala, zebra, witte neushoorn,…Ondanks de hoge temperatuur (32°C) hebben we van deze trip 
genoten. We genieten ’s avonds van een zeer lekkere maaltijd, met een zeer goede wijn. De maaltijd is 
voor iedereen dezelfde (zeer fijne keuken), de wijn hebben we zelf gekozen. 

Zondag 20 december 2015 
We worden wakker met het geluid van de vogels en wilde dieren in de verte. Het was een goede nacht en 
een fantastische kamer. Ook het ontbijt is dik in orde, en er wordt gevraagd hoe we de eitjes willen. Deze 
worden mooi geserveerd. De “Frans Indongo Lodge” is zeker een aanrader! 
Rond 8.15h starten we onze trip richting Etosha park. We nemen dezelfde gravel road van gisteren en 
rijden dan via de B1 naar Tsumeb, waar we tevergeefs op zoek gaan naar iets om te eten. We wilden 
enkele flesjes bier kopen, maar ook dat lukt niet: geen alcohol op zondag. Vermits het nog maar 11.20h is 
zetten we de rit verder naar Namutoni. Aan de gate schrijven we ons in voor 3 dagen verblijf in het park 
(510 N$ voor 2 personen en de auto). Twaalf km verder komen we aan Namutoni Camp, waar we de 
toegang betalen, we krijgen onze sleutel, en zoeken de chalet. We leggen hier de nadruk op “zoeken”, 
want we moeten toch even links en rechts rijden, om de juiste toegankelijkheid naar de chalet met de auto 



te vinden. De kamer is groot, proper, maar zeer warm. Er is airco, maar of de koeling voldoende zal zijn, 
is maar de vraag. Er is geen internet, geen TV. We verkennen de kiosk, waar we snel iets eten, er is een 
winkel, waar we op zondag wel bier kunnen komen. We informeren aan de receptie naar de 
mogelijkheden voor game drives: 500 N$ per persoon lijkt ons wel duur. We besluiten zelf de auto te 
nemen en in het park rond te rijden. De temperatuur is 40°C, gelukkig is er airco in de auto. De rit is vrij 
succesvol: we kunnen mooie foto’s nemen van dieren op korte afstand, zelfs een giraf. Na de rit komen 
we terug in de chalet en de temperatuur is nog steeds zeer hoog, van koele lucht geen sprake. Een douche 
zou verfrissend kunnen werken, zelfs het koud water is niet koud maar lauw. Uiteindelijk kunnen we de 
airco beter regelen, en produceert het ding toch koele lucht. Voor we vertrekken voor het “diner”, spuiten 
we insecticide tegen mogelijke muggen/ insecten,… Voor het avondeten durven we onze eisen niet hoog 
leggen. Er is een keuzemenu (3-gangen). We kiezen een fles witte wijn, maar deze is niet koud. We 
leggen uit dat de witte wijn wel degelijk fris moet zijn, en uiteindelijk brengt men ons een emmer met 
water en ijs (niet veel ijs, want het ijs was op). De wijn kan langzaam koelen… Het eten is niet 
hoogstaand, maar OK. Nadien genieten we nog na op het terras van de bar, van enkele afzakkertjes. In de 
chalet is de temperatuur toch gezakt, en doenbaar om te gaan slapen. 

Maandag 21 december 2015 
We hadden beide een goede nachtrust. Na het ontbijt (gewoon goed) vertrekken we voor een lange rit 
door het park. Doel is Halali bereiken rond de middag, en onderweg afwijken naar de ‘waterholes’.  
Bij de eerste waterhole hebben we al prijs: een kudde giraffen staat te drinken, ook wilde varkens, 
hyena’s, … zijn aanwezig. In de verte ligt zelfs een leeuw onder een boom te rusten. De volgende 
waterplas brengt onderweg al een verrassing: een hele familie olifanten kruist de weg: zeer 
indrukwekkend. Bij een volgende afslag ontmoeten we opnieuw een olifant, een groot exemplaar die 
gewoon op de weg wandelt en naast de auto voorbij stapt, alsof dit een alledaags tafereel is. We voelden 
ons toch maar klein. Onderweg zien we nog wilde dieren zoals zebra’s, herten, “wildebeest”, giraffen,… 
Op de middag lunchen we in Halali camp (we kiezen voor kipburger, en deze is zeker lekker. Na de 
middag zetten we onze safari verder, de temperatuur haalt 38°C, en we hebben de indruk dat de meeste 
dieren toch liever de schaduw van een boom verkiezen boven de zon. We rijden naar ‘Etosha view point”, 
waar de weg tot een eind in de zoutpan loopt. Zo krijg je een goede indruk van de enorme vlakte die 
opgedroogd is. Van ver lijkt het een meer, maar is helemaal opgedroogd. Op een andere plaats, naar de 
weg C38, was een plas water aanwezig waar roze flamingo’s te zien waren. 
Terug in Namutoni Camp gaan we eerst onze fles witte wijn bestellen, en vragen uitdrukkelijk om deze te 
koelen tegen het avondeten. 
Het avondeten is deze keer buffet, en ja, onze wijn is koel, en in een koeler geserveerd aan tafel. Het 
buffet is “gewoon, niet bijzonders”, maar het smaakt en dat is het voornaamste. De avond verloopt rustig 
en we gaan op tijd slapen. 

Dinsdag 22 december 
Rond 7h gaan we ontbijten, we pakken de valiezen en checken uit. De waarborg van 500 N$ krijgen we 
direct terug. We melden dat de voordeur van onze chalet moeilijk sluit, en dat de poetsvrouw gisteren de 
deur ongesloten (op slot maar toch niet op slot) heeft achtergelaten. Het Namutoni camp heeft op ons 
maar een slordige indruk nagelaten (geen aanrader). We hebben geen gebruik gemaakt van de pool, want 
het water zag er niet proper uit (jammer, bij zo’n hitte). 
We rijden van de gravelroad C38 richting Okaukuejo. Voorbij Halali bezoeken we hier en daar nog 
waterputten, in de hoop dieren te zien. Dat valt best mee, al is de weg er naartoe zeer hobbelig. Rond de 
middag komen we aan in het camp en checken in. Deze keer krijgen we geen chalet, maar een gewone 
dubbele kamer. Deze is wel erg klein, donker, geen stoel, gelukkig werkt de airco. We zoeken al gauw 
iets om te eten, en verkennen het camp. Het zwembad oogt proper, maar een ligstoel vinden is een ander 



probleem. Vermits het zeer warm is, zouden we toch graag verkoeling zoeken in het water. We installeren 
ons aan een picknick-bank, dan verhuizen we naar een gewone bank, en uiteindelijk komen een paar 
ligzetels vrij. We rusten verder uit aan de pool, en gaan af en toe zwemmen. In de vooravond kunnen we 
een bank op ons ‘terras’ plaatsen, en houden ons aangenaam bezig, met een frisse pint. Het avondeten is 
opnieuw in buffetvorm, is niet slecht, maar eigenlijk beperkt in keuze (3 soorten vlees, geen vis). 
Okaukuejo Camp is niet bepaald een aanrader. Het is niet nodig om 3 nachten in het park te blijven. Men 
zou het park vroeger kunnen verlaten en al doorreizen. 

Woensdag 23 december 2015 
Vroeg wakker, in de kamer waar men zich niet kan draaien of keren, we nemen een douche en gaan 
ontbijten, dit was hier het beste.  Alles in de auto, de nodige formaliteiten voldoen om het kamp en het 
park te verlaten, deze moeten aan de Anderson gate gecheckt worden, 17 km verder. En nu de auto 
volgetankt is, vangen we onze trip aan om 7h50. 
Door de goed geasfalteerde weg zijn de 115 km zo overbrugd, op deze weg zijn meerdere 
verblijfmogelijkheden (lodges en campings) die misschien beter zijn dan “Okaukuejo Camp”. We 
bezoeken “Outjo” waar we de nodige inkopen doen voor de dag. De rit gaat dan verder via de C39 voor 
134 km naar “Khorixas”. Dit wordt hier de slapende stad genoemd, auto voltanken en vlug even rond zien 
en verder rijden. De C39 verandert hier terug in een gravel road, dus de snelheid omlaag en de resterende 
105 km hobbelen. We bereiken onze bestemming “Twyfelfontein Country Lodge” om 14h15. We krijgen 
onze kamer toegewezen, in blok 4, even stappen vanaf de lodge (het hoofdgebouw met receptie, 
restaurant, bar en zwembad). De kamer is ruim, maar er is geen koelkast, geen airco (wel 
plafondventilator), geen TV, dus een locatie om van de rust en stilte te genieten. Een plons in het 
zwembad doet zeer goed. Er is internet, maar in de kamer is er geen ontvangst, vanaf het hoofdgebouw 
wel. We ondervinden al vlug dat internettoegang gelimiteerd is tot 1 uur per dag, maar het biedt toch de 
mogelijkheid om één en ander op te zoeken betreffende attracties in de streek. Het avondmaal is een 
buffet, maar een betere keuken dan in Etosha.  

Donderdag 24 december 2015  
We hebben de ganse nacht geslapen met open ramen, en niets gehoord (behalve een mug). Na een 
geslaagd ontbijt, gaan we op stap. We brengen een bezoek aan het Damara Living Museum, waar ons de 
cultuur van de vroegere bevolking uitgelegd en getoond wordt (80 N$ per persoon). Dit museum ligt 10 
km van de lodge, en dus gemakkelijk bereikbaar. Het is een geslaagde uitstap. Na de lunch boeken we een 
safari. Deze start om 16h, en leidt langs zeer uiteenlopende landschappen, op zoek naar olifanten. Via de 
rivierbedding (is droog) vinden we inderdaad olifanten. Na een 3,5 uren zijn we terug in de lodge. Het 
avondeten is opnieuw een buffet, koele wijn was een moeilijke vraag. Over het algemeen is 
Twyfelfontein Country Lodge een aanrader. 

Vrijdag 25 december 2015 
Vandaag is het Kerstdag, maar bij dergelijke hoge temperaturen is er weinig kerstgevoel. Na het ontbijt 
verlaten we Twyfelfontein.  We hebben zeer veel gravel road voor de boeg, naar Swakopmund. Alles 
verloopt vlot. In Henties Bay zoeken we iets om te eten, en gelukkig is er een supermarkt geopend, waar 
we broodjes en toespijs aankopen. Het wordt een vlugge lunch. Een 70 km later bereiken we Sam’s 
Giardino’s hotel. Het is kleinschalig, maar zeer aangenaam. Sam (een Zwitser) geeft de gast direct een 
welkomstgevoel, hij leidt je door zijn huis, helpt de valies naar de kamer brengen, we krijgen 
parkeerplaats. Sam biedt een 5-gangen menu voor de avond aan, waar we direct voor reserveren. We 
verkennen Swakopmund, maar alles is dicht vanwege kerstdag. Desalniettemin weten we waar we 
morgen naar toe moeten, om een SIM-kaartje te kopen voor de tablet, want bellen met onze  ‘oude’ 
GSM’s lukt amper, en dus meestal niet. Buiten een stad is er geen ontvangst. De maaltijd was lekker, en 



beter dan de vele buffetten van de voorbije dagen. Er is een zeer uitgebreid aanbod aan dranken, 
wijnen,… We gaan vroeg slapen. 

Zaterdag 26 december 2015 
Na een goede nachtrust (wegens normale temperatuur) krijgen we een goed ontbijt. We trekken de stad in 
voor enkele aankopen, en vooral een zoektocht naar een restaurant waar er vis op de kaart staat. We 
genieten van een gezellig terrasje (de eerste keer in Namibië). Voor de lunch kiezen we een lasagne in een 
Italiaans restaurant. De lasagne is ok, maar toch anders bereid dan wij gewoon zijn: geen tomatensaus, 
geen hesp,… We vragen een gekoelde wijn, men bevestigt dat de wijn koud is, en aan tafel is de witte 
wijn warm. Gelukkig brengt men een ijskoeler. In de namiddag bezoeken we Walvis Bay waar er vrij veel 
leven is in de jachthaven: drank, braai, muziek,.., en mooi weer. Terug in Swakopmund laten we onze 
vuile auto eens wassen, en rusten nog wat uit in het hotel, alvorens naar Kücki’s pub te trekken voor 
dinner. Het is een zeer druk bezochte pub/restaurant, maar gekend voor “seafood”, en aan de kust willen 
we vis eten. We hebben gereserveerd tegen 20h, maar we krijgen om 19.30h al onze tafel. Het 
voorgerecht oesters/carpaccio zijn zeer lekker, hoofdgerecht is “sole meunière”, we krijgen er zelfs twee 
per persoon, en ook lekker (onze Noordzeetong is lekkerder). De witte wijn is koud, maar naar onze 
normen warm. Een wijnkoeler brengt wat soelaas. 

Zondag 27 december 2015 
Na een goede nachtrust verlaten we Swakopmund. Hotel Sam’s Giardino is zeker een aanrader. De tocht 
zal een 360 km worden. De eerste 70 km zijn asfalt, de rest gravel road, maar overwegend zeer goed 
berijdbaar. Er zitten 2 passen tussen, die eigenlijk wat afwisseling brengen tussen de saaie, eindeloze 
stroken in de woestijn. Ondanks de gravel road zijn er chauffeurs die zeer snel voorbij razen, met een 
steenslag in ons voorruit, gelukkig hebben wij een bijkomende verzekering genomen voor glas en banden. 
Bij Solitaire stoppen we om te tanken en te eten. Er is een bakkerij waar belegde broodjes te koop zijn. 
Vier belegde broodjes en 2 koffies voor 110 N$ of 7€ (men kan het slechter treffen). Een 100 km verder 
bereiken we de lodge (Desert Homestead). De temperatuur toont inmiddels 36°C. We krijgen een chalet, 
met fantastisch uitzicht, helaas geen airco (wel ventilator) en geen koelkast. De kamer is groot, mooi, 
maar zeer warm. Het zwembad is zeer klein, maar zo verfrissend bij deze temperaturen. De lodge heeft 
een prachtig terras, zowel rond het restaurant als de receptie, als het zwembad. Het is een bijzonder mooie 
locatie. Het avondeten wordt dan ook op het terras opgediend, bij een ondergaande zon. Het eten is zeker 
lekker, maar kleine porties. Later op de avond genieten we nog na op het terras, voor onze kamer, met 
dierengeluiden op de achtergrond.  

Maandag 28 december 2015  
Na een warme nacht krijgen we een goed ontbijt (dat mag ook gezegd worden). We hebben niet 
ingetekend voor de safari naar Sossusvlei, omdat wij de wandelingen niet kunnen meedoen, en wachten in 
die hitte (op de groep) zien we niet zitten. De safari startte trouwens om 5.30h, met een ontbijtpakket voor 
onderweg. Wij doen de rit met onze auto, naar Sesriem, toegangsticket voor het park (80 N$ per persoon, 
en 10 N$ voor de auto). In het park is de weg geasfalteerd dus goed berijdbaar. Dune 45 is bereikbaar 
vanaf een parking, dus deze is te bezoeken (beklimmen laten we aan anderen). We rijden tot het einde van 
de weg (65 km), en nemen er enkele foto’s. Van hier is het de bedoeling een shuttle te nemen naar 
deadvlei, of sossusvlei, maar aangezien we niet zullen stappen in het zand, is dit geen activiteit voor ons. 
We keren op ons tempo terug, en lunchen in Sesriem (een sesriem burger met groentje en frietjes). Er kan 
tevens getankt worden, en we rijden terug naar de lodge. We genieten van verkoeling en het zwembad, en 
van ‘frisse’ dranken op het terras. Rond de restaurantzone en terras is er gratis Wifi, maar aan een zeer 
traag tempo, zodat het moeilijk is iets op te zoeken op internet.  



Een beoordeling van de chalet: zeer warme kamer (moeilijk om goed te slapen), het ontbijt is goed, het 
avondeten is wel lekker, maar de portie is klein. 

Dinsdag 29 december 2015 

Dit zal de langste dag van onze reis worden, vroeg ontbeten voor een trip van 36O km, maar allemaal 
gravel road. En ja na 100 km slaat het noodlot toe: een lekke band maar deze is dan ook volledig 
vernield. Geen telefoonbereik en dan maar hopen dat er in het eerste plaatsje een banden repair shop is. 
Twintig km verder, op een camping, kan men banden herstellen, maar er zijn geen nieuwe banden. Dan 
maar 100 km verder rijden naar Helmeringhausen. Er is een garage, maar het is middag, en de 
mechanieker is gaan lunchen. Wij nemen ondertussen ook een lunch in het hotel en wachten tot 14h, tot 
de garage weer open gaat. Helaas is onze maat van band niet in hun bezit. We bellen nog eens naar de 
servicedienst van  het autoverhuurbedrijf en men zou eventueel iemand sturen met een nieuwe band, maar 
dit zou niet voor 17h zijn (in Afrikaanse normen nog later), en alle transportkosten zouden voor ons zijn 
(ondanks het feit dat we een full Insurance hebben, en extra verzekering voor banden en ruiten). Het enige 
dat we kunnen doen is verder rijden naar Aus (105km), zonder reservewiel. We rijden zeer voorzichtig, 
hier en daar is de baan in slechte staat, en we zijn zeer ongerust. Op de koop toe begint het hevig te 
regenen, donder en bliksem, en de sporen in de weg lopen onder water. Dit vergemakkelijkt de rit niet. 
We kunnen enkel hopen dat er niets gebeurt. Na bijna 3 uren komen we in Aus aan, en we zoeken toch 
maar eerst naar een garage, vooraleer we het hotel opzoeken. We hebben deze keer geluk: de garage heeft 
onze band in voorraad. In geen tijd is de band gewisseld. We kunnen enkel cash betalen (3380 N$). De 
garage heeft een bankautomaat, dus dat probleem is vlug opgelost. De mensen zijn zeer vriendelijk en 
behulpzaam. Ook de bandenspanning wordt gecontroleerd en bijgepast, zoals het moet. Eindelijk kunnen 
we met een gerust gemoed onze lodge opzoeken ( een 2 km verder). Gelukkig is dat een reuze meevaller. 
Onze chalet is zeer groot, alles is aanwezig. Het avondmaal is eveneens zeer goed en voldoende in portie. 
De witte wijn is zelfs koud! Kortom: “Desert Horse Inn Klein Aus Vista” is zeker een aanrader! 

Woensdag 30 december 2015 
Vandaag is er een korte rit (125 km) gepland naar Lüderitz, aan de kust. Onder weg zouden we kunnen 
afslaan naar de Garub, om wilde paarden te spotten, maar we zien ze reeds in de vlakten, onderweg. De 
Rit naar Lüderitz verloopt zeer vlot, want het is allemaal verharde weg. We hebben hoge verwachtingen 
van deze kustplaats: milde temperaturen, vis- en zeevruchten op de menukaart,… Al gauw zakt de moed 
in onze schoenen: Lüderitz is een grauw ogende (kleine) stad, straalt niets uit. We zoeken het hotel op, 
Protea Sea view zum Sperrgebiet. De kamer is OK, maar de terrasdeur gaat niet open, de safe werkt niet. 
Alles wordt verholpen. We verkennen dan maar de stad, op zoek naar visrestaurants: dat is een 
tegenvaller, er is nauwelijks een deftig restaurant te vinden. We reserveren dan maar in het hotel voor het 
avondeten (er staan oesters en crayfish op de kaart). We brengen de dag rustig door, en kijken uit naar de 
avond. Aangezien frisse wijn in Namibië een half wonder is, vragen we tijdig een fles witte wijn te koelen 
in de diepvries. Helaas is de witte wijn op. Dan nemen we een fles rosé, om goed te koelen. We bestellen 
de oesters en de crayfish, je raadt het nooit, er is geen crayfish meer. Een alternatief is dan “prawns”. We 
krijgen elk een 9-tal gamba’s, en we moeten toegeven, zowel de oesters als de gamba’s zijn lekker. 
Indruk over Lüderitz: niet de moeite om de extra rit te doen. In ons geval hadden we liever 2 nachten in 
Klein Aus Vista gebleven, en indien men wilt kan men vandaar uit “Lüderitz” bezoeken . 

Donderdag 31 december 2015 
Na een goede nachtrust (helaas af en toe blaffende honden van rechtover het hotel), en een goed ontbijt 
vertrekken we naar de Fish River canyon. De rit bestaat uit 290 km tarmac baan, en 100 km gravel road. 
Bij Seeheim moeten we de C12 nemen, maar er is verwarring. Daar is een hotel, en we rijden tot daar om 
duidelijkheid te vragen. We worden verwelkomd door een zeer vriendelijke dame, en legt ons uit , in het 



Afrikaans, dat we de C12 verplaatst is , maar 12 km verder. Dat is inderdaad een vrij goede gravel road, 
en na een 100 km bereiken we Canyon Roadhouse. We worden zeer vriendelijk ontvangen, en krijgen een 
zeer grote kamer. We kunnen nog een kleine lunch nemen, en trekken daarna naar de Canyon. Na een 16 
km is de gravel road echter in slechte staat, voor een 11 km. We bereiken de impossante canyon, en keren 
terug naar het hotel. ’s Avonds is er barbecue, een “braai“ in het afrikaans, die ons heel goed smaakt. Ook 
de wijn is koel en lekker.  

Vrijdag 1 januari 2016 
Na een matig ontbijt (brood is hard, ontbijt is niet op tijd klaar, na 20 minuten vraagt men pas of we een 
eitje wensen) vertrekken we uit de regio van de Fish River canyon. We hebben 97 km gravel road voor 
de boeg (in goede staat). Daarna volgt 277 km (asfalt), tot de afslag naar de C20. In Mariental kunnen we 
nog eens bijtanken en een kleine lunch nemen. Het is nieuwjaarsdag, en alles is gesloten, behalve het 
benzinestation waar een Wimpy’s is. Vanaf de C20 (in asfalt) volgt 44 km gravel road naar de Intu Africa 
Kalahari. Aan de poort gekomen, wordt er zorgvuldig nagegaan of we wel een geldige voucher hebben, 
en dan volgt nog 5 km zandweg naar de Camelthorn Lodge. Vermits de weg zand is en moeilijker 
berijdbaar, drukt men erop dat we moeten doorrijden en zeker niet stoppen (om niet vast te raken in het 
zand). Eindelijk bereiken we de lodge. We worden verwelkomd met een drankje, er wordt informatie 
gegeven over het verblijf, over de activiteiten. We verkennen onze chalet (valt kleiner uit dan verwacht), 
en nemen een verfrissende duik in het zwembad. Tegen 16h krijgen we koffie en cake, en om 16.30h 
worden we opgehaald voor een safari door de ranch. Deze ranch is mooi van landschap, totaal 
verschillend van de andere streken. De groep op de jeep is een rustig groep (mensen uit de zebra lodge), 
en we genieten van de rondrit. Ook de gids is een rustig persoon, niet opdringerig. Onderweg begint het 
de donderen, te bliksemen en te regenen, waardoor een stop op een duin voor de zonsondergang met een 
drankje, niet kan doorgaan. Op het einde van de rondrit worden we toch getrakteerd op een ‘kleine 
receptie’. In de camelthorn lodge zijn wij de enige gasten! Er zijn 4 personeelsleden om ons te bedienen 
van spijs en drank. We krijgen een 3-gangen menu, en het eten smaakt ons. Tegen half tien gaan we naar 
onze chalet, zodat de mensen kunnen sluiten. 

Zaterdag 2 januari 2016 
We hadden een goede nachtrust, de bedden zijn zeer goed, en tegen de ochtend hebben we geslapen met 
open vensters, zodat de koelte kon binnenkomen. Door de regen is het een koelere ochtendtemperatuur. 
Tegen 7h gaan we ontbijten, en zoals we gevraagd hebben, krijgen we onze eitjes. We checken uit , maar 
de betaling lukt niet. Het systeem werkt niet, omwille van de regen van de voorbije nacht. We moeten 
gaan betalen in de zebra lodge. We vertrekken via de zandwegen, en komen aan de pan, waarvan de 
wegen, tot onze grote verbazing, onder water staan. We kunnen echt niet verder. We proberen te bellen, 
maar dit lukt niet (omwille van waterinsijpeling in de lodge). Het enige wat we kunnen doen is 
terugkeren. Daarna rijdt iemand voor met een squad, en aan de pan, draait hij de pijlen voor “exit”, zodat 
een andere weg kan worden gekozen. Gelukkig bereiken we veilig de poort en verlaten we de game farm. 
Er wacht ons opnieuw gravel road (voor de laatste keer) en via de B1 bereiken we het Safari Court Hotel 
in Windhoek. Na het inchecken vertrekken we met de auto naar de stad, en zoeken iets te eten in de 
Maerua Mall (een groot winkelcentrum). Er trekt een zwaar onweer over een deel van de stad, sinds een 
week is het regenseizoen echt begonnen. Na de regen zoeken we het hotel op en brengen de rest van de 
dag rustig door. ’s Avonds dineren we in het hotel, en tot onze verwondering staat er ‘crayfish’ op de 
kaart. 

Zondag 3 januari 2016 
Vandaag is het de laatste dag in Namibië. Het enige wat moet is de auto inleveren en het vliegtuig nemen 
(21.35h). We luieren zo lang mogelijk in het hotel, we rijden naar de Maerua mall om te lunchen: 



restaurant Peppercorn is een aanrader (zeer lekkere chateaubriand). In de vooravond verloopt de rit naar 
de luchthaven vlot, de inleveren van de huurauto verloopt zonder problemen (men belooft dat de 
gemaakte onkosten voor de aankoop van de nieuwe band zal terugbetaald worden), en er staat ons nu een 
lange (en lastige) terugreis te wachten. 

Samengevat 
Autoverhuur: We hadden een Full Insurance geboekt van uit het reisbureau. Maar bij ophaling van de 
auto was er nog een bijkomende verzekering voor banden en ruiten, 65N$ per dag. Men deelde ons ook 
mee dat wanneer bij ongeval of defect, een sleepdienst nodig was, wij deze zouden moeten betalen?? 
De reparatie en de stukken waren voor hun rekening. 
De vijfde deur of achterdeur van de auto was wat uit de haak, maar dat zou geen probleem zijn volgens 
hun. Na een gravel road was onze koffer vol met fijn zandstof. 
we reden 4100 km  en tankten voor ± 3160N$ (ong 200€) 

Volk: Vriendelijk en rustig, u bent in Afrika daar gaat het wat slower. 

Land: Zeer uitgestrekt, dun bevolkt en afwisselend landschap. 

Accommodatie: Sommige te basic, geen stoel of tafeltje, of zelfs geen of maar één nachttafeltje. 

Algemeen: Naar onze mening beter inplanten van de verblijven en de volgende zeker vervangen door iets 
beter nemen, Okaukuejo Restcamp (te kleine kamer); Lüderitz hotel zum Sperrgebiet (kamer Ok, Lüderitz 
niet interessant); Intu Afrika Camelthorn lodge (geen stoel, slechts één nachttafel, in de kamer). 


