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Woensdag 11 november: Het is toch wel een beetje vroeg als ik de kinderen nog even een kusje geef, 

een kopje koffie zet en in de auto stap naar het station. Op naar Dordrecht. Koffer en rugzak bij me, 

en een banaan. Die eet ik straks als ontbijt. In Dordrecht vind ik Sonja op het perron, en samen reizen 

we in de steeds voller wordende trein naar Schiphol Het gaat allemaal vlot. Op Schiphol inchecken, 

even koffie drinken en naar de gate. We hebben een Boeing 777, een nieuw vliegtuig, lekker ruim en 

hoog. We zitten naast elkaar, beide aan het gangpad. De vlucht is lang maar prima, filmpje erbij en een 

klein beetje tukken. En dan zijn we zo maar in Johannesburg. Waar het ook vlot gaat. Tot het ophalen 

van de auto. Allereerst krijgen we gewoon de auto die ik gehuurd heb. Prima natuurlijk, maar ik reken 

inmiddels op de ‘free upgrade’. Pecht gehad. En het blijkt een heel gedoe om de door mij mee bestelde 

navigatie en extra chauffeur (Sonja rijdt natuurlijk ook) te regelen. Maar het komt goed en we gaan 

rijden. Op naar het hotel. De navigatie doet het nog niet, dus ik rij op goed geluk. Uiteindelijk krijgen 

we het apparaat ook aan de praat, en rijden we naar het hotel. Prima kamers, en lauwe biertjes. We 

drinken ze met onze voeten in het water van het zwembad; het is  warm. En dan maar slapen. Gaat 

prima.  

Donderdag 12 november: Sonja en ik hebben ons beide iets verslapen. Het ontbijt om half acht wordt 

een kwartiertje later. Maar de douche is erg lekker. Het eten is simpel maar prima, en we stappen in 

de auto. Op naar Dordrecht. De rit gaat goed. Even zoeken naar de juiste route, maar met wat hulp 

van de navigatie aangevuld met onze eigen mening komen we er wel. De wegen zijn prima, maar het 

autootje is nogal windgevoelig en mist wat kracht. Zeker de stof-stormen die we tegen komen vormen 

een uitdaging. We eten wat onderweg, en tanken de auto vol. Net boven Bloemfontein. En dan het 

laatste stuk naar Dordrecht. Het is goed te zien dat het in de Oostkaap wat minder droog is dan in de 
Vrijstaat, maar hoe dan ook is de droogte tekenend.  

In Dordrecht worden we begroet door Pieter, die ons gelijk naar onze kamers (een mooi appartement 

aan Greystreet) brengt. Hij heeft het druk; morgen viert hij zijn verjaardag, en er is allerlei politiek 

gedoe dat hem bezig houdt. Maar het wordt gelijk duidelijk dat er allerlei gedoe is rondom Pieter, Nelly 

en de Community. Over wie nou wat doet met ons en projecten, en daarmee allerlei onnodige 

spanning en getouwtrek. We drinken wat en kleden ons om en gaan naar Charlotte. Daar is het als 

vanouds, en ze praat ons bij over van alles en nog wat in haar ‘bijzondere’ huis. En we eten een kip-

sandwich. Om een uur of tien is het mooi geweest. Terug naar het appartement. We nemen het 
programma door, en discussiëren nog wat. Rond twaalf uur gaan we slapen. 

Vrijdag 13 november: heerlijk geslapen! 

Tegen negen uur gaan we naar de 

overkant om te ontbijten in the 

Forecoart. Pieter sluit soms even aan, en 

nodigt ons onder andere uit voor zijn 

verjaardag dezelfde avond, en een 

politieke bijeenkomst in Queenstown 

morgenavond. Als we vertrekken kan ik 

hem even niet meer vinden; we spreken 

hem later wel. Op naar Nelly. Er valt veel 

te bespreken. Maar we zijn het er over 

eens: keuzen die we moeten maken 

moeten in dienst zijn van de samenleving, 

de ontwikkeling van Dordrecht en niet anders. Ook tekenen Sonja en Mrs Cotterell het contract tussen 

de stichting en ACVV. We proberen te lunchen in The Forecoart met Nelly, maar het duurt zo lang dat 

het een ‘take away’ wordt. De tuincommissie zit te wachten. Daar hebben we een goed, maar ook 



lastig gesprek mee: de watertanks bleken toch zo duur als Sonja en ik al dachten, dus kunnen niet 

worden gekocht. Er volgt een moeizaam gesprek over wat er dan wel kan met het geld. Misschien 

doorsparen en later voor iedereen een tank kopen, of nu een gedeelte. Of een heel andere besteding. 

In ieder geval niet gereedschap; dat verdwijnt alleen maar. En we beloven de tuincommissie 500 rand 

als eindejaarsbonus, en een nieuw t-shirt als we komen in maart. Dat klaart de lucht wel een beetje. 

We eten even snel ons inmiddels koude maal in de keuken van ACVV en dan zitten de voetbalclubs om 

half vier al voor ons klaar. We melden de spullen in de container, en hebben het over de mogelijkheid 

samen met ons te zoeken naar het aanleggen van een goed voetbalveld met voorzieningen bij 

Tyoksville. Daarmee is het bijna vijf uur als we bij Nelly weggaan. Even boodschappen doen, en naar 

het appartement. Daar zitten we nu aan een biertje het programma door te nemen, en ik schrijf even 

dit verslag. Op naar het volgende evenement.  

Om een uur of acht gaan we richting het feest van Pieter. Hij wordt zestig, en zijn hele gezin in 

compleet. En natuurlijk een hoop gasten, allemaal blanken. De enige twee zwarten staan achter de 

bar. Het is bijzonder, maar ook wel leuk om mee te maken. De welbespraakte jongste dochter en zoon 

van Pieter geven een speach, en daarna wordt het buffet geopend. We hebben gelijk spijt van onze 

magnetronmaaltijd, al smaakten de pies heerlijk. We drinken een wijntje, eten wat en kletsen met een 

aantal gasten. En zelfs nog even de voeten van de vloer. Rond een uur of elf is het feest aardig op zijn 

eind en gaan ook wij naar huis. We praten nog door tot een uur of een, en gaan slapen. Ik kijk nog een 

stukje film, en hoor rond een uur of twee van de aanslagen in Parijs. Marije stuurt er een app over, ze 
is bezorgd omdat Carlijn toevallig in Parijs. 

Zaterdag 14 november: Ik slaap slecht. Of eigenlijk gewoon kort. Ik ben vaak en vroeg wakker, maar 

wordt toch redelijk fris wakker. Even douchen, en ontbijt van oploskoffie en ontbijtkoek. Daarna naar 

de golfclub waar we Charlotte zouden ontmoeten. We blijken aan de vroege kant; er is nog weinig 

actie. Het doet een beetje apart aan. Alleen blanken die hun eigen ding doen. Er wordt wat rommel 

verkocht, en pannekoeken. We hangen wat rond: Charlotte is laat. We kijken bij de paarden en nemen 

een koffie. Dan komt Charlotte: ‘look how much fun this is’. Hmmm. Wij denken er anders over. We 

gaan mee naar buiten, kijken naar een paardrijd-wedstrijd, en wachten de start van de crossmotor en 

quad race af. En dan is het mooi geweest. We taaien af. Even naar het appartement om op te frissen, 

en dan gaan we op pad. Even het dorp in. Ik schiet veel foto en video materiaal. Fijn. En we drinken 

wat in de Sunsetbar bij het park. Daarna de townships in. Op zoek naar de voetbalwedstrijd. Het lukt 

ons aardig te navigeren, maar er is 

geen wedstrijd op het veld waar we 

dachten dat het zou zijn. Dus gaan we 

maar wat op tournee, ik film en 

fotografeer. En dan ergens achter in 

Tyoksville stuiten we toch op de 

competitie. Supertof. Heel leuke 

sfeer, we schuiven lekker aan langs de 

lijn tussen jong en oud die de teams 

aanmoedigen. Er wordt fanatiek 

gespeeld in de warme zon. Dus merk 

ik dat ik aan het verbranden ben. 

Maar goed. Alles voor de leuke foto’s 

natuurlijk. We vermaken ons goed, spreken wat mensen van de voetbalteams, en gaan uiteindelijk 

weer verder. Nog even kijken bij de nieuwe brickmakerssite. Die ligt er nog net zo ongebruikt bij als in 

januari. Daarna naar de supermarkt. En nu zijn we even in het appartement, en gaat zo wat eten en 

dan richting Queenstown voor de politiek rally van DA. 



Pieter stapt nog even binnen met onze kaartjes voor de avond, en we praten wat. Eigenlijk bedoel ik 

dat Pieter praat, want dat doet hij gaat. Als je er een muntje van 2 Rand in gooit… Als hij vertrekt eten 

we ons maal (pie) en maken koffie, terwijl we kijken naar CNN om meer te weten te komen over de 

aanslagen in Parijs. En letten niet zo goed op de tijd, dus we vertrekken te laat richting Queenstown. 

Ik rij zo veel mogelijk door, en we zijn er kort na zeven uur om daar te ontdekken dat Pieter net een 

appje heeft gestuurd dat het om half acht begint in plaats van zeven uur. Het is ons alleen niet helemaal 

duidelijk waar we moeten zijn; we zijn op het juiste adres maar we kunnen hier nergens naar binnen. 

We blijken aan de andere kant van het gebouw te moeten. Daar melden we ons met ons kaartje, en 

noemen de naam van Celeste Baker, die op ons zou moeten wachten. We worden gelijk verwezen naar 

een zwarte dame die het druk heeft. Ze schud ons afwezig de hand en dat was het dan ook. Dus we 

gaan maar naar binnen. Het is een grote zaal, stoelen langs de randen en in het midden tafels met 

glazen en wijn. Het is een ‘wine and cheese’. Nu denk ik dat het hier niet zo’n kaas -eters zijn, want de 

kaas is vervangen door vlees: kippepoten etc. We zitten wat, en spreken uit dat het zo grappig is dat 

we allebei automatisch dachten dat Celeste Baker een blanke dame zou zijn; blijkt ze zwart te zijn. 

Hoewel het dan toch raar is dat er een andere naam op haar shirt staat, maar ja. Dan komt Mmusi  

Maimane binnen; de partijleider. Hij blijkt de 

rij met stoelen af te gaan waar wij in zitten, en 

ook wij schudden hem even kort de hand en 

gaan met hem op de foto. Nou, dat zal het dan 

wel zijn… En dan komt een blanke dame op 

ons af. Of wij uit Nederland komen. Het blijkt 

Celeste te zijn. Superenthousiaste dame die 

nogal ingewikkeld uitlegt dat ze blij is dat we 

er zijn, zeker met elkaar moeten spreken, 

maar ook erg druk is met de avond. Ah ja, we 

zien wel. Ze koppelt ons ook aan haar vriendin 

die met een Nederlander getrouwd is zodat 

we gezellig in het Nederlands kunnen praten. Vooruit maar. Dan de speaches. De plaatselijke 

partijleider neemt het programma door, en wordt er door Celeste nog even subtiel op gewezen dat wij 

er zijn. Dus ook wij worden voorgesteld als ‘vrienden van de partij’. Alles voor het goede doel. Maar 

het is een boeiende avond. Zeker Mmusi is een begenadigd spreker, en het is goed om vanuit zijn 

perspectief een visie te horen op de recente (politieke) geschiedenis van het land en de koers die het 

zou moeten varen volgens de DA.  De opmerking die het meest blijft hangen is dat de wetswijzigingen 

t.a.v. landelijk bestuur na de vrijlating van Nelson Mandela vooral geschreven zijn met hem als leider 

in gedachten. En dat werkte zolang Nelson aan de macht was. Maar nieuwe leiders gaan er anders mee 

om, en dan blijken diezelfde wetten en regels ook op andere wijze te kunnen worden gebruikt. De 

bevrijde onderdrukker loopt het risico zelf onderdrukker te worden. Iets om op te kauwen. We krijgen 

na afloop een fles ‘Mmusi-wijn’ met daarop een gesigneerde foto van de beste man. En dan hopen 

Celeste nog even te spreken. Dat lukt helemaal op het einde. Zij werkt samen met een NGO in 

Johannesburg, die binnen de mogelijkheden die de overheid biedt klinieken opzet die omdat zij 

betrokken zijn een stuk efficiënter gerund kunnen worden. Dus ze heeft goed voor ogen wat er kan. 

En moet daar ook nog een en ander voor uitzoeken en met de provinciale overheid over praten. Dus 

we spreken af via Whatsapp contact met elkaar te houden zodat we het zo praktisch mogelijk houden. 

Prima plan. En dan is het tegen half elf en tijd om terug te rijden. Precies genoeg benzine en het rijden 

in het donker gaat ook prima. We praten nog even na en ik ga aan het werk: ik moet nog tekeningen 

voor een klus afmaken en naar Nederland sturen, niet al het werk was af te zeggen voor deze week. 
En daarna slapen.  



Zondag 15 november: we staan tegen acht uur op. Ons ontbijt is wederom koffie en ontbijtkoek. 

Charlotte stuurt een app of we voor negen uur de bijbel op komen halen bij haar thuis, en anders bij 

de kerk. We kiezen voor dat laatste. Ik gebruik de tijd om mijn tekenwerk te versturen, en het verslag 

bij te werken. Dan op pad. Eerst de bijbel halen, en dan de kerk zoeken in de township. Geen probleem. 

Voor we uitstappen vraagt Sonja mij of ik, als we daarom gevraagd worden, het woord wil doen. Prima, 

dat is bij elk overleg wel onderdeel van het geheel. We worden ontvangen door de  kerkenraad die ons 

welkom heet, maar ook vraagt of we 

aan de Wilhemlminakerk willen vragen 

of er geld is voor nog nieuwe banken in 

de kerk. De vorige kostten 30.000 

Rand, er zou nog zo’n investering nodig 

zijn. Overigens zien ze er allemaal 

keurig uit, in pak met logo van de kerk. 

En dan de vraag of ik of Sonja gaat 

preken… Ehm. Ok… Prima joh! Doe ik 

wel. De kerk loopt langzaam vol en de 

kinderen zijn al aan het zingen, dus we 

gaan kijken. Ik ontdek dat ik de sd-kaart 

van mijn camera in de laptop heb laten 

zitten, dus rij snel terug om die te halen. Als ik terug ben begint de dienst. In Xhosa, dus we bakken er 

weinig van. En dan is het tijd voor de preek, en krijg ik het woord. Oei. Ik heb wat woorden op mijn 

telefoon gekrabbeld, en gebruik die om een verhaal te doen over geloof en bouwen in plaats van doden 

en slopen zoals dat gedaan is in Parijs. Ik wijs op de jeugd en de zoektocht waar ook wij onderdeel van 

zijn om onderwijs en baanmogelijkheden te creëren. Ik benoem dat juist op dit tijdstip ook de dienst 

in de Wilhelminakerk bezig zal zijn, en we dus in tijd dat moment delen. Tenslotte biedt ik de 

kinderbijbel aan namens de Wilhelminakerk. Mijn preek wordt goed ontvangen, gelukkig maar. Dan 

collecte, we doen ook mee natuurlijk. En veel gezang, dat blijft prachtig! En dan zit het er zomaar op. 

We worden bedankt, en schudden de hand van de kerkgangers. Ik voorop, zoals ik mijn vader als 

predikant ook altijd zag doen: bij de uitgang staan om iedereen de hand te schudden. Raar hoor. Sonja 

en ik rijden terug naar het appartement. Ik ga aan het werk: tekenen. Sonja gaan naar de Forecoart 

om de internetverbinding daar te gebruiken. Rond drie uur pik ik haar op, en gaan we op avontuur. We 

rijden richting Indwe, en nemen de tweede afslag. Een dirtroad op, en genieten enorm van het 

landschap en alle dieren die we zien. Prachtige vogels, stokstaartjes, koeien, springbokken, schapen, 

etc. En een dood stekelvarken: ik neem wat stekels mee voor de kinderen. Om een uur of zes zijn we 

terug, en doen we nog snel boodschappen voor het eten. We kijken op tv naar de F1-race in Brazilië, 

en eten wat. Ik werk de foto’s door die ik gemaakt heb, zodat ik een lijst kan maken van wat ik nog 
moet fotograferen. En ik ga vroeg slapen; ik ben doodop.  

Maandag 16 november: Ik sta om kwart over zeven op. Hoewel. Dat ben ik van plan. Ik smokkel een 

beetje. Dan douchen, en daarna gaan we ontbijten in The Forecoart. Pieter schuift nog even aan, altijd 

wel wat te bespreken. Hoewel er wat herhaling in zit, maar dat is prima. Daarna gaan we op pad naar 

de scholen. Eerst naar Anako High. Het is even zoeken naar de juiste contactpersoon, maar we worden 

hartelijk begroet en krijgen de verzekering dat we woensdag om 12 uur weer brieven op kunnen halen. 

Dan rijden we door. Hoewel, ik stop regelmatig om nog wat foto’s te schieten; ik ben vast van plan een 

goede kwaliteit tentoonstelling te kunnen samenstellen in Nederland. We stoppen even bij het 

disability center, waar we de ‘cliënten’ ontmoeten en Gloria en haar collega’s wat kleinigheidjes geven 

die Sonja heeft meegenomen. Dan naar Munikville. Ook daar even zoeken, maar het hoofd van de 

school is blij ons te zien! Ook hier kunnen we brieven ophalen woensdag, en ik maak wat foto’s met 



de kinderen. En dan is het nog relatief vroeg, dus ik wil graag naar Muniksville en Tyoksville voor foto’s. 

In Tyoksville stoppen we bij een nieuwbouwhuis om wat met de bouwers te praten, ze spreken een 

beetje Engels. En dan komen we Alex tegen, hij blijkt hier te wonen. Hij is de man van een van de 

voetbalteams die we zaterdag hebben gezien. Vriendelijke man, en hij vertelt ons over de nieuwe 

huisjes. Ze worden gebouwd omdat een groot deel van de oude met de lokaal gebakken stenen 

instorten; die worden gesloopt. De nieuwe worden van readymix beton gemaakt. Probleem is alleen 

dat de wc binnen wordt aangelegd, en er nog geen riolering ligt. Ai. Maar we zien ook het huis van zijn 

moeder, waar een mooie tuin achter ligt. Met prachtige fruitbomen. Die doen het prima. Hmmm. 

Waarom wordt het dan binnen het tuinproject zo tegen gehouden? We gaan weer op pad, rijden 

allerlei vage weggetjes af, foto’s maken. Dan gaan we op zoek naar de cooperatieve boerderij van twee 

mannen die Sonja vrijdag ontmoette. Maar die kunnen we niet vinden. Op naar de Forecoart, waar we 

Phumezo ontmoeten. Leuk hem te zien! Pieter schuift ook aan. We hebben het over de instrumenten 

die komen, maar ook over de mogelijkheden de Fieldband ‘to the next level’ te krijgen. Mét de 

medewerking van de Municipality, die hebben we gewoon nodig. In het algemeen gaat het trouwens 

goed met de Fieldband: de bands in Dordrecht en Indwe nu nog de enige zijn op de hele Oostkaap! We 

eten ook samen, en daarna zoeken we Pieter weer op. Hij neemt ons mee om de kaasfabriek te zien. 

Die is zeven jaar geleden 

gesloten, en daarvoor slechts 

drie jaar in actie geweest. Maar 

ondanks dat valt het ons niet 

tegen. Het gebouw lijkt in 

goede staat. De apparatuur zal 

allemaal vervangen worden; 

niet omdat het versleten is 

maar het is gewoon te oud 

t.o.v. nieuwe manieren van 

werken, en daarmee te 

kostbaar. Goed om te zien. 

Daarna gaan we op tournee. 

Een prachtige rit langs wat 

kleine dorpen die bij Emalahleni horen, deels bij Dordrecht, deels bij Indwe. We zien een tuinproject 

waar Pieter bij betrokken is; grootschalig waar 48 gezinnen op één stuk grond samen tuinieren. We zo 

efficiënt als het gaat om gereedschap en watervoorzieningen etc. De rit gaat door en Pieter vertelt veel 

over alles wat we zien (en niet zien). We stoppen even bij een man, en ik zie dat hij een schaar voor 

schapen scheren heeft, dus ik wil even kijken. Leuk om te zien. Alles onverhard, en veel stukken waar 

ons autootje niet of nauwelijks overheen zou komen. We rijden door tot Indwe, waar we een drankje 

halen. Dan terug naar Dordrecht, over asfalt dit keer. We rijden nog even naar de dammen van de 

rioolzuivering, waar veel water verloren gaat waar Pieter graag iets mee zou doen: ook een kans. Dan 

terug, en we drinken samen een biertje vergezeld van biltong. Daarna naar huis. Sonja en ik doen 

boodschappen, en nu zitten we in het appartement. Zo eten en daarna nog even de foto’s doorwerken. 

Het is nu tegen half acht. Sonja belt Susan. Het heeft weinig zin om met Pieter naar haar fishfarm te 

rijden, daar is nu geen vis dus niets te zien. Ik geef het via Whatsapp door aan Pieter. Hij mo et er even 
over denken.  

Veel eten doen we niet. De broodjes die Sonja heeft smaken niet al te best, en dat geldt ook voor mijn 

reebok. Ik kruip achter de computer om de foto’s bij te werken en te kijken of alles bruikbaar is, en 

moet nog wat tekenwerkt doen. Sonja kijkt nieuws op de tv, maar zit rond een uur of tien ook te 
knikkebollen. Bedtijd. Ik kijk nog een stukje film, en ga ook slapen.  



Dinsdag 17 november We ontbijten rond acht uur, brood met jam. Pieter vraag of we met de jongens 

van het internetcafé willen afspreken, dat is prima. Wij gaan eerst op pad. Tuin bij ACVV checken, en 

foto’s maken. We rijden ook naar het station. Daar wordt ik door diverse mensen aangesproken. Twee 

jongens vragen om werk. En een derde vertelt over zijn garagebedrijf daar.  Ik loop mee. Hij heeft het 

goed op orde. Ik maak foto’s en schrijf zijn naam op. En dan verder. Pieter appt dat we later afspreken, 

dus we gaan nog even op zoek naar ‘de boerderij’, zou cooperatieve boerderij moeten zijn achter de 

golfbaan, maar wederom kunnen we ‘m niet vinden. Even naar het appartement. We nemen de lijst 

van de container nog een keer door om goed scherp te hebben wat voor wie bestemd is. Ik ontdek ook 

dat ik kennelijk toch niet alles op de lijst heb staan. Oh oh… Dan naar Pieter. We printen de lijsten, en 

Skypen met Gea over ons bezoek, en de container. Gea zoekt uit hoe lang deze blijft staan. We horen 

ook dat Ronald Bandell is overleden. Vervelend nieuws. Ik zal het vanavond bij de bijeenkomst melden. 

We nemen de boel door, en gaan om 12 uur naar het Multimedia centrum (internet café). Goed 

gesprek met de jongeren daar, ook de leden van de Royal Bees (voormalig Butterflies). De plannen van 

Pieter lijken bij hen goed te landen, en Pieter helpt ze zichtbaar door bijvoorbeeld te zorgen dat ze een 

demo maken voor het radiostation, waarmee hij de boer op gaat. Dan lunchen we met Pieter, en 

denken we naar Indwe te gaan voor het oefenen van de Fieldband. Maar… Phumezo appt dat hij naar 

Dordrecht komt. Huh? We snappen het niet meer. Het wordt duidelijk. De gemeente heeft een feestje 

voor ons georganiseerd. Dat wisten we al, maar formeel 

hebben we niets gehoord. En de Fieldband leraren moeten 

hier optreden. Ok. Terug naar het appartement. 

Voorbereiden voor dat overleg. Er ontstaat stress bij de 

gemeente dat we niet officieel zijn uitgenodigd. Nummers 

heen en weer, en allerlei info via Whatsapp. Gea lacht zich 

waarschijnlijk suf in Dordrecht. Dan gaan we naar Nelly. We 

spreken onze bevindingen door, en krijgen het idee dat het 

wel moet lukken Pieter en Nelly samen te laten werken, 

onder andere in een counterpart-stichting mocht Pieter die 

van de grond krijgen. En dan is het alweer vijf uur, op naar 

de Townhall. De burgemeester is er al! Er staan wat tafels, 

en we worden vrolijk begroet. Er komen wat 

vertegenwoordigers van diverse organisaties. En de Fielband 

speelt vrolijke deuntjes. Ik complimenteer de burgemeester 

nadrukkelijk met de Fieldband: hun bijdrage is enorm 

belangrijk! En met de werkzaamheden in Tyoksville. En dus, 

als de burgemeester spreekt, haalt ze juist die dingen aan als 

successen. Volgens mij wist ze niet eens dat dit nog de enige 

Fieldband op de Oostkaap is/zijn. Grappig. En dan neem ik het woord. Ik probeer in de speech die ik 

geef zo goed mogelijk de balans te zoeken tussen benadrukken dat we de rol van de municipality 

waarderen en belangrijk vinden, en tegelijk het heel belangrijk vinden juist met de NGO’s en 

ondernemers samen te werken. Ik benadruk ook de inzet van Pieter, maar voorzichtig. We krijgen nog 

wat dingen aangeboden (kleding, een jas maat XXL en een poloshirt, kennelijk van een of ander 

project). En dan eten! Tijdens het eten maak ik een afspraak met de burgemeester om haar persoonlijk 

te kunnen spreken morgenochtend. Een afspraak om 9 uur in Lady Frere, niet wetend dat dit een uur 

en een kwartier rijden is. Ah ja. Komt wel goed. We eten, luisteren muziek, Sonja danst nog even, 

praten wat met dees en gene, en dan naar terug naar de B & B. Ik moet tekenwerk doen, dus rij weer 

naar de Forecoart om de bestanden binnen te halen op mijn laptop. Net gewerkt, nu even dagboek 

bijwerken. Het is half tien. Het tekenwerk doen valt tegen; de laptop werkt niet heel erg mee, en als ik 

rond half twee ga slapen is het nog niet af. Dat valt tegen. 



Woensdag 18 november Ik sta op tijd (kwart over zes) op om te kijken of mijn laptop het filmpje heeft 

geproduceerd, maar het is niet gelukt. Bah. Ik werk het bij en zet ‘m weer aan het werk. En om kwart 

voor acht rijden Sonja en ik naar Lady Frere voor een afspraak met de burgemeester. Flinke rit, maar 

wel mooi om ook dit stuk te zien. We zijn er precies om negen uur, maar de burgemeester is er nog 

niet. We wachten dus even, en vragen of mr. Matoti aan kan schuiven. Dat kan, en net als we met hem 

in gesprek gaan is daar mevrouw de burgemeester. Mooi  zo. Het is lastig praten, we hebben beide 

moeite met haar verstaan. Ik benadruk nog een keer het belang van de Fieldband, en we hebben het 

over de container. We spreken af ook te laten weten wanneer deze aankomt; ze willen er een groot 

feest van maken. Hmmmm. Ik laat nadrukkelijk weten dat we met alle partijen die spullen ontvangen 

reeds afspraken hebben gemaakt. Wel vragen we om extra opslag voor de instrumenten voor de 

Fieldband; ze beloven het te regelen. Het gaat over de op te richten stichting. Ze ref ereert naar een e-

mail van Gea die daar kennelijk over gaat. Die heb ik niet scherp op het netvlies, en ook mijn laptop 

niet bij me. Ik benadruk dat wat ons betreft Pieter dit keer initiatief heeft genomen, en we graag het 

initiatief bij hem willen laten. De burgemeester legt natuurlijk uit dat alles mis gaat als de gemeente er 

niet bij betrokken is. Ik geef weer aan dat onze partners zoals de ACVV regelmatig een beroep doen op 

de samenwerking met de gemeente, maar de ambtenaren of raadsleden nooit op komen dagen voor 

afspraken. Ja, dat zijn de lokale mensen in Dordrecht. Daar kan ze niks aan doen… Maar: ze betalen de 

ACVV wel een flink bedrag per jaar. Nieuws voor ons. Tot slot begin ik over het veld bij het Youth 

Center. Dat moet opgeknapt worden. Ze geven aan dat op het moment wordt geïnventariseerd wat er 

allemaal aan de sportvelden moet worden gedaan, en ze het daarna oppakken; er is budget 

opgenomen. Nou mooi, dan willen we graag in maart op de tribune zitten en een kampioenswedstrijd 

kijken die wordt gespeeld op dat veld. Volgens de burgemeester moet dat te regelen zijn. We praten 

ook nog over de nieuwe huizen in Tyoksville,  en het feit dat er wel een wc in zit, maar er geen riolering 

is. Ja dat is een foutje. Maar dat gaan ze ook oplossen. Rond tien uur ronden we het gesprek af, en 

lopen we met de burgemeester nog naar het lokale Art Center, om te kijken of dat iets is waarvan we 

denken dat het iets is voor Dordrecht. Ik koop een paar armbandjes voor de kinderen, en oorbellen 

voor Marije. Wisselgeld regelen is een onmogelijke taak, dus de burgemeester koopt ook wat en haar 

geld wordt mijn wisselgeld. En dan rijden we terug. Om 12 uur zijn we terug, precies op tijd om de 

brieven op te halen op de school. Eerst naar Anako, waar het even duurt maar we wel de brieven mee 

krijgen. Dan naar Munniksville, daar worden we hartelijk begroet door de directrice (Sharon Flusk?) 

maar de brieven zijn nog niet 

klaar; ze komt ze vanavond 

brengen bij de B&B. Sonja en ik 

rijden terug om te eten, en 

daarna naar het Youth Center 

voor de bijeenkomst met de 

mensen van het tuinproject. De 

opkomst is best goed, zo’n 120 

mensen. Eerst bidden, en dan 

neemt Nelly het woord om uit te 

leggen dat deze bijeenkomst is 

om met elkaar in gesprek te 

gaan, en onze rol nog eens uit te 

leggen. Daarna neem ik het 

woord. Overigens is het fijn dat Fezeka er bij is, zij vertaalt. Maar neemt ook het woord als het lastig 

is. Ik benadruk de structuur via ACVV, complimenteer Nelly, de tuincomissie én alle participanten met 

hun inzet.  Daarna is het tijd voor vragen. De eerste vraag is of het niet mogelijk is tijdens een volgend 

bezoek met de ‘people on the floor’ te praten. Gewoon Jan met de Pet zeg maar. Ik kan het nut daarvan 



wel zien, en ik geef aan dat ik het in Nederland bespreek en dat als we het iets vinden we het via Nelly 

zullen regelen. Verder de voorspelbare vragen: kunnen we niet gewoon geld krijgen, waar is het 

gereedschap, etc. We pareren het netjes met hulp van Nelly en Fezeka, en het is al met al een prima 

bijeenkomst. Daarna gaan we op avontuur naar de brickmakers. Daar is enorm veel activiteit, en het is 

weer verder opgeschoven richting ziekenhuis. We rijden via het station er naar toe, maar komen niet 

heel ver al doe ik mijn best het autootje over het terrein te krijgen. Maar er is een li miet ;-). Ik spreek 

wat jongens aan, maar ze verstaan met niet. Er komt een man aanlopen met zijn kind op de arm. Hij 

houdt toezicht op de jongens, die steenkool in laadbak van een auto gooien. Hij is de brickmaker, en 

heeft hier zijn bedrijfje. Hij legt uit hoe het allemaal werkt. De jongens werken voor hem, 20 Rand per 

lading. Dat is 5 Rand per persoon, en zo doen ze er een stuk of vier per dag. Hij maakt de stenen. Daar 

gaan we straks kijken, maar dan moeten we even anders rijden. Hij is ook van de kerk,  of eigenlijk een 

kerk, en vraagt om contactgegevens. Ik schrijf zijn nummer op en stuur hem later met het 

Afrikanummer van Sonja een sms met het mailadres van de stichting. Dan rijden we naar de 

brickmakers. Enorm veel activiteit! 

Grote gaten in de grond waar de klei 

gemengd wordt en in mallen gedaan. 

Dan lopen ze naar boven, en leggen het 

in de zon te drogen. Het is niet duidelijk 

of het daarna nog gebakken wordt, 

maar we hebben niet de indruk. En zo 

zijn er diverse gaten, elk gat is een eigen 

bedrijfje. Onze brickmaker heeft 

kennelijk wat mensen in dienst. Nelly 

vertelde al dat de stenen best gebruikt 

worden, en niet bepaald goedkoop zijn 

dus áls ze wat verkopen zet dat gelijk 

zoden aan de dijk. Ik maak foto’s en we rijden terug. Ik ben behoorlijk blij me t de foto’s die ik heb 

kunnen maken tijdens dit bezoek, heel fijn: kan ik een nieuwe tentoonstelling samenstellen. We 

drinken wat, ik werk aan het filmpje, en om zes uur gaan we naar The Forecoart voor een maaltijd met 

Pieter, Elmarie en Susan. Ik drink whiskey met Pieter, maar probeer het beperkt te houden; ik moet na 

het eten het tekenfilmpje nog afmaken. Het is gezellig en wederom informatief. Ook Susan heeft een 

sterke mening, maar dat praat leuk, en Elmarie mengt zich er ook in. Ik neem met Pieter de resultaten 

van de week door en geef aan dat het wat ons betreft heel goed is gegaan, zeker ook dankzij de inzet 

van Pieter. Die natuurlijk vind dat het allemaal beter had gemoeten. Ah ja. Rond half elf is het mooi 
geweest; lekker gegeten en ook de wijn smaakte prima… 

Ik werk mijn filmpje af, en probeer het bij de Forecoart te verzenden: beetje raar om daar in de auto 

te gaan staan om verbinding te maken met wifi daar. En balen; het werkt niet. Dus ik rij terug. De politie 

rijdt langs; die vinden het kennelijk ook wat raar dat ik daar sta. Maar als ze zien dat ik achter het hek 

bij de b&b parkeer is het in orde en rijden ze weg. Ik verstuur het filmpje via de verbinding van mijn 

telefoon, en kijk nog wat nieuws op de televisie. Daarna ga ook ik slapen. Morgen vroeg op voor de 
terugreis.  

Ik sta om kwart voor zeven op om te douchen, in te pakken en mijn verslag te schrijven. En de spullen 

klaar te leggen die terug moeten naar Pieter. Om acht uur zijn we in The Forecoart en bestellen een 

eenvoudig ontbijt. Pieter schuift even later aan, en we eten op het gemak. Ik maak intussen het 

inchecken in orde. Tegen negen uur stappen we in de auto en rijden naar Nelly. Fijn om haar nog even 

te zien, en ik neem de lijsten mee van de leden van het tuinproject. Dan door naar Charlotte. Ook 

gedag zeggen. We krijgen een cadeautje mee, en een wegenkaart. Van Nelly heb ik al een lijstje 



plaatsnamen gekregen; van Pieter moeten we gewoon de snelweg nemen. Nou, dat beslissen we zelf 

wel ;-). Dan rijden we nog een keer langs Valentines, maar ook nu geen teken van leven. Tot slot tanken 

we de auto vol, laten de ruiten wassen en de banden oppompen en gaan op weg. Het is tien voor tien 

als we gaan rijden. Ik rij het eerste stuk. We rijden op combinatie van GPS, kaart en eigen mening met 

het lijstje van Nelly in gedachten. En dat gaat goed. Het wordt een veel mooiere tocht dan de heenweg, 

en we schampen Lesotho. Veel bergen, mooie uitzichten en prima wegen. We rijden door zonder 

pauzeren, alleen een korte plaspauze als we van stuur wisselen rond half twee. Als we moeten tanken 

koop ik twee repen en een zak chips: lunch. We stoppen nog een keer om half vijf, en ik neem het stuur 

weer over. Dan wordt het rotweer. Ongelooflijk veel regen. Het autootje heeft het lastig. Veel 

aquaplaning, en ik kom niet meer boven de 100 km/u, ook niet als ik plankgas geef op het rechte stuk. 

Niet erg overigens, want het zicht is belabberd. Maar uiteindelijk wordt het weer droog en rijden we 

het laatste stuk. Auto inleveren, toiletbezoek, boodschapjes doen, wat ete n, koffie, nog wat 

boodschapjes doen, zitten. Pfoe, wat is tijd doden saai. Dan eindelijk is het tijd om te boarden. Net als 

we op willen staan komt de mededeling (we verstaan niet alles) dat er iets mis is en er vertraging is. 
Over een half uur weten we meer… Bah! IK heb zin om naar huis te gaan. 
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