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JOU REIS
BEGIN HIER

Twee avonturiers stap
2 500 km stroomaf van
bron tot monding

Soek jy ’n stil strand
dié vakansie?

JANUARIE 2019

Hier’s 7!

WEG SSEE
KEU

VERNEUKPAN • WATERFALL BLUFF • KOKERBOOMWOUD
• BOULDERS • MAPUTALAND • PUNDA MARIA

Port
Edward
Raak rustig tussen die wildepiesangs
Die leeus jag!

6 bladsye met aksiefoto’s

Hengel in Gaboen
(Dis in Wes-Afrika, Boet!)
R60 (BTW ingesluit) Namibië N$62,50

Stap óf gly oor

die Hennopsrivier

JH B /A/REV

TOYOTA

RUSH

VANAF R299 900*

Die nuwe Toyota Rush is só ekstra, en gestileer met die bestuurder in gedagte, en dis jý. Geskep vir die koel, die avontuurlustige
en die reis-honger. Met ‘n diensplan van 6 dienste / 90 000 km* en Waarborg van 3 jaar / 100 000 km was ekstreme avontuur
nog nooit meer bekostigbaar nie! Dis tyd vir jou om die Rush lewe te lei.
*Bepalings en voorwaardes geld.

BESPREEK ‘N TOETSRIT VANDAG OP. www.toyota.co.ca

10028129JB/
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STORIES
32 2019-BESTEMMINGS

Maak dié jaar jou beste nóg! Ons span gee
voorstelle oor plekke en doendinge wat op jou
lysie móét wees

46 ORANJERIVIER
VOORBLADFOTO
Alan van Gysen
Bouldersstrand,
Simonstad

Glen Steyn en ’n vriend stap binne 100 dae al
met die Oranjerivier langs van Lesotho tot by die
monding in die Atlantiese Oseaan – 2 500 km ver!

56 WILDKYK
Was jy al so gelukkig om ’n leeujagtog te sien? Dié
lesers was in die losie vir aksiebelaaide leeutonele –
hulle deel hulle stories én foto’s

62 KALAHARI
Vir Willie de Graaff van die Ghanzi-streek in
Botswana is die Kalahari die beste plek op aarde.
Willem van der Berg het gaan kuier

66 GABOEN
Weet jy waar is Gaboen? In dié Wes-Afrika-land kry
jy woudolifante en seekoeie wat in die see swem.
Die leser Judy Mann was daar

32

Gooi ’n draai in Imfolozi
weg.co.za
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