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Kleine, grote held Een dierenarts in opleiding dankt haar leven aan de kleine
Wilson. Myra, de dierenarts, was met spoed ontboden om naar een pasgeboren kalf te komen dat ernstig ziek was. Het kalf werd gevangen en op haar knieën behandelde zij het dier
toen zij wilde opstaan zag ze de 650kg zware
Brahmaanbul Boyson op haar afstormen. Myra
zag haar leven al aan zich voorbij flitsen. De
kleine Wilson stapte doodgemoedereerd tussen haar en de stier en stak zijn kleine handje
op. Myra zei: Als het een tekenfilm geweest
was zou je een gierend remgeluid gehoord
hebben. Maar het werkt en de bul staat op korte afstand van Wilson stil. Myra bedankt
Wilson die heel verontwaardigd zegt: “Boyson
is echt heel lief, hij doet niemand kwaad. Hij is
mijn beste vriend!” De vader van Wilson vertelde dat de jongen en de stier een heel bijzondere vriendschap hebben. Echte BFFs dus!
Mike, Gibbs, Uniqua, Berni en Little P zijn de namen
van de 5 elandantilopen die al sinds 2015 het
natuurbeheer rondom de Prinsesvlei, nabij Muizenberg, voor hun rekening nemen. De dieren
zijn lid van het Gantouw Projekt. Gantouw betekent “pad van de eland”. Vroeger kwamen
hier talrijke elandantilopen voor maar die zijn met de oprukkende bebouwing verdwenen. Dit
heeft een enorme invloed gehad op de plantengroei in dit gebied. De grassen hebben het
hele gebied overwoekerd en de
kleine fynbosplantjes verdwijnen
hierdoor. Inmiddels zijn de eerste
plantjes tot vreugde van de biologen
alweer waargenomen met mooie
namen zoals; bosluisbessie, bietou,
seeqhwarrie, olienhout en
vingertjies. Mooi toch dat die
elanden zo’n nuttig werk doen. Zou
dat nog een beetje lekker betalen?
Zodat ze niet meer hoeven bij te
beunen voor de arrenslee van de
Kerstman?

Nieuwsbrief - Spotlight
Klepto-kat
Leah, een kat uit Port Elizabeth
kwam steevast iedere ochtend
terug met een knuffel. Inmiddels
heeft ze er al 33 mee naar huis
gebracht. Haar eigenaresse Kerry
heeft inmiddels ontdekt in welke
richting haar kat ‘s avonds verdwijnt maar kan niet precies achterhalen waar Leah inbreekt.
In een poging om het speelgoed
bij de rechtmatige eigenaar terug
te bezorgen. Heeft ze in de hele

Elanden op de loonlijst

Hot News!

Het moet hier nog bekend gemaakt
worden en morgen komt de cameraploeg om het voor
TV vast te leggen maar Montagu is gekozen tot
mooiste dorp van de Westkaap! Nu zal ik de laatste
zijn om te ontkennen dat Montagu echt heel mooi is
maaaaar de afgelopen 2½ jaar worden we hier geplaagd door wegwerkzaamheden. Wat
er in resulteert dat in
mijn ogen Montagu
nog nooit zo lelijk geweest is. Op de foto links zie je onze
straat….vroeger lag hier echt mooi naadloos zwart asfalt.
Nooit gedacht dat ik nog eens zo lyrisch zou zijn over asfalt!

buurt pamfletjes verspreid en een
post op face-book geplaatst, tot
op heden zonder resultaat. Ze
heeft daarom het speelgoed geveild en de opbrengst overgemaakt aan de dierenbescherming. Als preventiemaatregel
draagt Leah nu een cameraatje
om haar nek..sinds steelt ze niks
meer!! Camerabewaking werkt!

Na het lezen van de nieuwsbrief
ook zin gekregen om
Zuid-Afrika echt te zien?
We helpen je graag met een reis op
maat. Daar zijn we goed in!
Zie onze website
http://www.gzatours.com
en stuur ‘n berichtje

Zuid-Afrika dichterbij dan
je denkt!

Uitdrukking uit Zuid-Afrika:
Jy kan nie poep teen die donderweer

Je kunt geen wind laten om het noodweer te keren

Als je wilt dat we je naam van onze verzendlijst verwijderen mail ons dan even!
Vragen of opmerkingen? Stuur ons een e-mail!

