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Mona en Salomon Salomons verzorgden een lezing over hun reis door een deel van
Zuid-Afrika. Salomon projecteerde foto’s en Mona gaf daar uitleg bij. Prachtige foto’s
van het landschap zoals de Tafelberg met zijn platte vorm door de erosie. Later
zagen wij foto’s op en vanaf de Tafelberg. Kaap de Goede Hoop waar het zo erg
waaide dat het haar van de dames recht omhoog stond. Prachtige rotsen, de Cango
caves, van wel 5 km diep met mooie tekeningen en stalactieten en stalagmieten.
Hierop volgde een discussie welke hangen. Een prachtige kloof met hangbruggen
over de rivier. De Aftrekplaats, een picknickplaat, waar vogels vertrekken voor de
trek. Tijdens de lezing moesten wij vaker lachen om borden met Zuid-Afrikaanse
teksten. Voor ons is het een grappige taal. Ook kregen wij uitleg over de
voedselproductie met bijhorende foto’s zoals gedroogd vlees van een Koedoe. Wij
zagen een struisvogelfarm waar men twee keer per jaar de vogels plukt en de eieren
raapt. Een struisvogel kan met zijn poten een leeuw doden. Foto’s van de wijnbouw,
aangelegd door in Frankrijk vervolgde Hugenoten. Een Aloë Vera plantage en een
schapenfarm. Van het wildpark het Kariga Reservaat zagen wij foto’s van een leeuw
en leeuwin, zebra’s, nijlpaarden, het meest gevaarlijke dier, neushoorns, waar de
hoorns er preventief af waren gehaald tegen het stropen, Giraffen en nog meer
dieren. Giraffen hebben van alle dieren het grootste hart omdat ze bloed door hun
lange nek moeten pompen. Op één foto zagen wij twee neushoorns met hun
achterwerken naar ons toe. Een prachtige foto! Foto’s van prachtige vogels in het
park de Birds of Eden en prachtige bloemen in een Botanische tuin. Heel wat anders
was hun bezoek aan een township, waar armoede heerst. Daar bezochten ze een
schooltje waar een Belgische jonge vrouw arme kinderen met potentie een kans op
verder onderwijs probeert te geven. Ook indrukwekkend was het bezoek aan het
Robbeneiland waar Nelson Mandela gevangen zat. In zijn kleine cel was alleen een
matje om op te slapen, een ton en een kom. En zagen wij de steengroeve waar hij
stenen moest hakken.

