
Nomades Voetslaanklub Roete-terugvoer
Transkeise Wildekus (Pondoland)
Port St John's
Sondag 28 April tot Vrydag 3 Mei 2019.
Tussen Rhole Village (S31 22 47.2 E29 53 17.8) & 
Port St Johns (S31 37 20.2 E29 32 51.0)

Lonwabo (gids in opleiding), Norma Grotius, Carlene
Joubert, Cornea Maree, Lorraine van den Heever,
Phrina Oosthuizen, Immanda Louw, Helene
Gertenbach, Elize Langeneger, Sinegulu Zukulu
(gids en organiseerder), Jannes van Ryssen en
Marius Stander. Tien stappers.
(Nzo, nie op die foto, vervoer ons bagasie)

Almal ry Vrydag 26 April vanaf Pretoria en slaap
halfpad oor, dan Saterdag die laaste ent via Howick,
Underberg, Kokstad en Flagstaff, deur Lusikisiki en
dan die laaste 42km tot in Port St John's. Sowat
900km vanaf Pretoria.
Sommige stop ook by die Howick watervalle om ons
eerste lus vir Watervalle te bevredig.

Saterdagaand slaap almal (nie deel van die amptelike stap of kostes nie)
by Jungle Monkey Backpackers in Port St John. Daar is ook 'n gerieflike
restaurantjie met burgers, pitzas, broodjies ens. Heerklik gewees!.
Sinegulu kom Saterdag aand vanaf Lusikisiki en met die laaste end pad
met sy baie draaie is hy eers sowat 20:00 daar. Hy verduidelik al die
dinge vir ons en antwoord 'n eindelose string vrae. Maar almal voel
gereed.
Sondag oggend parkeer ons ons motors by Jungle Monkey se parkeer
terein teen geen koste nie, waar hulle die week gaan bly en die taxi
(kombie) kom ons oplaai. Nzo laai al ons bagasie op met sy voertuig en
sal dan ook elke dag ons oornagbagasie van kamp tot kamp neem. Ons ry die kronkel, maak goeie pad terug na 
Lusikisiki en draai daarna af na die Magwa watervalle en die masiewe Magwa tee plantasies. Die Magwa valle is sowat 
144m hoog, hoër as die Victoria valle! En wyd agv die baie reen. Ons moet ook daar ons eerste 'rivier kruising' doen, 
skoene uit, en plakkies/waterskoene aand om by die uitkykpunte te kom. 
Dan sowat 15km terug tot op die groter (ook grond) pad en ry nou in die rigting van die Rhole Village. Die grondpad raak 
al slegter en op 'n keer moet ons uitklim en die taxi neem 'n ompad om
'n modder-bad stuk pad te vermei. Die verhouding tussen tweelinge en
die Euforbia bome word aan ons vertel. Ons stop ook op 'n punt en
word die mooi Msikaba rivier en valei gewys asook die voorgestelde

plek waar 'n brug oor die valei gebou, as die
nuwe snelweg gebou gaan word. Dan sowat
5.2km vanaf ons oornagbestemming
(ongeveer by die 2de wêreld oorlog skuilings)

, kan die taxi nie meer nie, die pad is net te sleg. Ons stap die laaste stuk na ons 'homestead' vir
die aand in Rhole.
Ons word hartlik verwelkom en word handewaswater aangebied. Dan die verwelkomings tee 
en brood. Dan Bad(jie)-tyd, twee persone per keer, elkeen darm met sy eie badjie.
Aandete is vleis, hoender, aartappel, rys, stampmielies, kool, pampoem en gemengde groente. 

Ablusie geriewe in een van twee 'longdrops' (los-en-plof's). Ons oornag is in een groot rondawel (foto bo) waar ons 10 en 
Sinegulu saam slaap op matrassies op die grond. Beddegoed word voorsien. Die' grootste van al die rondawels op die 
toer. Ons kom bietjie te laat hier aan om nog 'n stappie see toe te doen, maar ons sal dit môre wel sien.

Maandag begin die regte stap na 'n ontbyt van brood, slappap, skyfies, eiers, kitspappe, wors en sous. Ons kry ons 
eerste praatjie oor die Nguni bees-vel-kleure en patrone en waardes

daarvan in die leloba proses. Oor ons
eerste klein riviertjie waar ons meer oor 
Palmiet en die Afrika aartappel leer en
dan is ons op die strand, waar ons ook
bees kry. Hier geniet hul hul gratis
'soutlekke' en is weg van die luise en
goggos in die veld. Meer word oor
geleer oor die Nongoni gras wat
onsmaaklik en voedingloos vir die
beeste is, wat hier in groot kolle
voorkom. Dan tot by die Patric Goss



huis, Port Grosvenor en grafte, waar ons bietjie rustig tyd spandeer langs die Mkweni riviermonding, tydens ons 
volgende praatjie oor die omgewing. Ook later van van skulp-hope (shell middens) gesien. Ook heerlike swemgeleentheid
gehad langs die pad. Al langs die see op die grasvlaktes tot by 'n kampeertereintjie in die digte bos waar ons 'n 
versnapperingkie geniet en bietjie laaglê en dan oor die rivier (Luthuthana rivier) na die Luphathana Drifterskamp (S31 25

21.7 E29 50 57.6), waar ons 2de oornagaand is. Blykbaar voor die vorige week se reen en vloede was hier baie minder klip 
en rivier meer sand en ook 'n groter strand. Vannaand is die 'Luukse' aand van die toer met beddens (2 per safaritent) en 
storte en spoeltoilette. Vreemd genoeg die enigste aand sonder krag en lig, aangesien die batterye nie met die laaste dag
of wat se bewolkgeid kon laai nie. Al die ander aande het ons ten minste een lig en een kragprop gehad.
Iets oor die 8km vandag gestap. So net na 13:00 hier gewees. Dan is meeste van ons na die sandstrandjie net onderkant 
die lodge en ook na die Klipplate waar die 'Luphathana wave action' groot opspat teen die rots.  Hier moes ons self ons 
eie slaapsakke voorsien. Nzo het die kos gaan koop, waarop ons die vorige aand besluit het, en ons moes net self 
gaarmaak. Carlene en haar span help hier groot uit en binne 'n uur het ons heerlike kerrie en rys en slaai. Dankie Span. 
Daar was ook 'n aanbod van die plaaslike vissermanne en ek(die klub) koop 10 krewe wat die lodge se shjef in 'n 
voorgereggie vir ons verander. 

Dinsdag oggend 30 April smeer elkeen vir hom broodjie en pak eier en vrugte in vir middagte.

Vandag is ons eerste groot besienswaardigheid die Top-Hat 'eiland-klip' in die see, dan
die 'Waterfall Bluff' oorhang (S31 26 02.6 E29 49 21.8) en waterval van sowat 93m, waar ons
bietjie tyd spandeer. So mooi.
Dan op bo die oorhang uit en ons stop by die 'Mamba' poele vir 'n rus-sessie na ons

praatjie oor die rots stapels en die respek wat die mens vir die
natuur moet hê. Onthou om altyd 'n klippie by te voeg!
So langs die pad geniet ons ook Num-Num's en Waterbessies
uit die veld.
Dan die 'Cathedral rock' uitkykpunt, oor die vlakte dan 'n
lekker stukkie 'rotsklim', waar Lonwabo ons mooi ophelp.
Later die 'City Hall' skeur as jy terug kyk na de Cathedral rock
se rigting. Dan die 2de groot waterval Mfihelo (S31 26 00.4 E29

47 42.2).
Weer 'n rivier kruising waar ons moet skoene uittrek, en dan
~12:45 'n heerlike lang middagete-stop waar ons die lekker
swempoel benut het. Hier het ons ook geleer as jy nie japon het nie, werk 'n reënjassie ook 
goed. ;-)

Na 'n rustige stop, begin ons stadig-
stadig die BULT op en oor waar ons
oornaghut in die Cutweni vilage so 'n
ent daaragter meer binneland in lê.

So teen 14:45 kom ons aan by die 
'homestead' (S31 25 17.4 E29 45 49.1) vir die 
aand so tussen die hoenders en honde 

deur. Sowat 12.5km vir die dag. Ons word elkeen hartlik ontvang met 'n drukkie van
ons gasvrou. Bestellings word geplaas en Nzo gaan koop koeldrankies by die plaaslike
shebeen.

Vannaand het ons 'n bietjie kleiner rondawel,  maar word weer hartlik verwelkom met
varsgebakte brood, grondboontjie botter en tee/koffie ens. Aandete is rys, aartappels,
vleis, vis, pampoen, pampoenblare, brood ens. Heerlik!.
Ontbyt lekker slappap, eiers, brood, komkommer en tamatie. Ons maak hier ook kennis met die 'ander' aartappel wat hier
gegroei word, die Modumbe.



Woensdag 1 Mei begin ons net na 7:00 te stap. Ons hoor hoekom broodbome by die huise geplant word.
By 'n volgende stroompie bou Sinegulu en Lonwabo vir ons 'n 'stappadjie oor die rivierjie' deur 'n paar klippe in te gooi.
Ons sien Rooi-aas en die Klip-in-klei Komglomaraat op strand. Twee beeste veg op strand in die riviermonding. Vreemd 

en besonders. Ons kruis ook hier.
Op en dan STEIL gly-gly af. Maar
die Groen en Mooi uitsigte maak
die ervaring ook die moeite werd. 
Op die volgende strand is die
tekens van plastiek in die see baie
duidelik soos die strome dit hier

uitspoel. Jannes en later 'n
paar ander tel baie
koeldrankdoppies ook hier
op. Verby Bird (Lavatory)
rock (S31 30 07.9 E29 42 43.7). 

Rondom 16:30 word ons 1-1
met twee kanoes die
volgende groot rivier (Manteku?) geneem. Na
wat dan voel soos 'n ewigheid, kom ons
ongeveer 18:00 eers by die
oornagpunt (S31 31 21.9 E29 40

42.8) in Dakane.
Vannaand is daar beet,

spinasiepap, spinasie, aartappelslaai, wortels, pampoen, bees en
hoender op die spyskaart. Ons tien het vannaand ons kleinste rondawel
en daar is nie werlik eers plek vir bagasie nie. Ons kuier en eet in die
huis se sitkamer waar die bagasie ook gestoor word. Ons gaan slaap vroeg na 'n lang dag van sowat 19km.

Donderdag 2 Mei begin ons net na 7 te stap. Carlene ry die volgende 2 dae saam met Nzo. Sinegugu wys ons waar van 
die ou hutte van die ou Transkeise staproete was en vertel ons bietjie meer oor die
gebruike van 'lemon grass'. 'n Intresante verhaal / beginsel word ook gedeel oor
die Kiepersol. Moet nie soos 'n Kiepersol daar bo wees nie, buig neer en deel jou
'blare'. Bedoelende, wees nederig en beskikbaar vir ander. Verby Ingogo mond met
ook 'n geskiedenis van 'n kamp wat afgebreek moes word, aangesien dit binne die
1km band langs die kus bewarings area was. Swart strande en Mangrove bome
wat van soutwater hou. 'n Paar walvisse verras ons ook vandag. Dan nog 'n Wye

rivierkruising met 'n lekker rus-sessie daarna naby
die Ntafufu drifters kamp. So 15:30 verras die vol-
heid van die volgende rivier vir Sinegugu. Wyd en
Diep. Uiteindelik bou hy en Luwando 'n vlot uit
dryfhout en neem ons dagsakkies so oor. Ons
langeres gaan ken-diepte deur, ander moet stuk-stuk swem. Wat
'n ervaring. 
Die Bos-telegraaf
stuur die boodskap
dat die stappers
nie oor die rivier

kan kom nie na ons gasvrou se huis en haar seun
kom ons ontmoet by die waters. Dan die laaste
weereens steil op met die pad na ons oornaghut
by Poenskop (S31 35 55.3 E29 35 50.8) wat ons sowat
17:00 van so 14.5km bereik. Ja, dit is al die laaste aand! Vannaand slaap die dames in die groter
rondawel en die twee manne kry hul eie kleiner rondawel. Ons eet en kuier heerlik in die
kombuis. Vandag is daar 'n verwelkoms(vooraf) ete van bees, hoender, spinasie, stampmielies,

beet, pampoen, aartappel ens.
Dan is dit weer 'Bad'jie tyd. Later die aand kry
ons kabeljou, kreef, mossels, (als varsgevang)
stywepap ens. 
Wat 'n bederf!. Met dik magies en moë voetjies is ons later bed toe.

Vrydag 3 Mei ontbyt is slappap, eiers, brood, tee,
koffie, cremora en 'Liquid milk'. Ons begin so 7:40
te stap.
Verby die (herboude) kerkie wat in die fliek van
Winnie gebruik is. Hoofsaaklik strandstap verder,
sommer so lekker kaalvoet die volgende paar km.
By Port St John kruis ons die Mzimvubu met 'n
motorboot en dan die laaste entjie tot by Jungle



Monkey waar ons motors wag. Ongeveer 6.5km vir die dag, so 65Km+ totaal vir die toer. Groet en Rytyd....
Die hele groep het toe ook die Vrydag aand by Howick by die Eagles country Lodge oornag, sowat 400km vanaf Port St 
John's en die Saterdag middag laat het almal veilig hul o-so-normale huisies in Pretoria bereik na 'n verdere sowat 500km

'n Uitsonderlike ervaring. Geensins die standaard stap of selfs slenterstap nie. Kom oopkop en geniet die ervarings. Alles 
is anders. Die veld is so mooi, die uitgestrekte groen rollende grasvlaktes, die vele strome en watervalle en poele. Die 
strande, en klip/rots formasies teen die kus. Geen Spesifieke roetes of stappaadjies of merkers nie. Baie op beespaadjies
gestap of sommer net op die strand. Die geleentheid om iets van ander se kultuur, leefwyse en denkwyse te verstaan. 
Soos iemand hieronder ook noem, het dit my ook getref die oenskynlike vreude en rustige lewenswyse met eiendelik so 
min. Water uit die reenwater tenk, en as die' leeg is, uit die fontein. Byna al die groente en meer word op die werf gegroei,
vleis, hoender en vis als plaaslik. Sekerlik nie sonder moeilikhede nie, maar ek kan net weer sê, 'n vreemde, dog 
wonderlike ervaring gewees wat ons almal verseker sal bybly. Na 5-6 dae van so naby mekaar wees, en stap en leef, 
dink ek ook tog die groep het mekaar op 'n ander besondere manier beter leer ken. 

Kontak inligting:
Ons het bespreek by Sinegugu Zukulu wat ook alles gereel het en die gids was:
  072 428  5109, ZukuluSinegugu@gmail.com (hy is ook op Facebook).
Jungle Monkey backpackers in Port st John's: 047 564 1517

 Wat sê die stappers:
“Die was 'n wow stap, natuurlik bitter ver. Dankie vir elkeen se bydrae en kwinkslae. Ons het heerlik gelag en gesels. Ek 
het net elke dag dankbaar besef hoeveel voorregte ons geniet om te wees waar ons is en die kultuur wat so verskil. Mens
kan met die minimum klaarkom en steeds gelukkig wees en lewensvreugde ervaar. Mag julle vars en verryk voel deur die 
wonderlike ervarings”
“Dankie vir almal se vriendelik geselskap”
“Wonderlike ervarings”, “Moeilike, maar baie mooi stap”
“Dit was my mooiste kus stap met die liefste mense. Beslis baie
harde werk maar beloning soo groot”
“Onthou die Tabard en antie-gogga sproei, wetwipes kan ook
handig wees,waterskoene of toe plakies is 'n moet, 'n stapstok
help ook baie. Moenie te veel kos inpak nie, jy kry baie, dalk net 'n
soetdingetjie, wat hulle nie gee nie.”
Finansies:
Inbetalings:
 Lede 6xR3,660 + nielede 4xR3,750 = R36,960
Uitbetalings:
 R3,600 x 10 aan Sinegugu : R36,000
 10 krewe vir voorgereg by Drifterskamp : R100
Projek surplus : R860 (2.33%) (Veral omdat ons gratis
parkering gekry het, wat R30 per motor per nag sou wees.)

Stapgroete
Marius Stander
MariusStanderPTA@gmail.com
Vir Nomades Voetslaanklub
www.Nomades.co.za
(2019/05/16c Alle fotos deur Marius tensy anders gemeld)


