
Reisverslag werkbezoek Dordrecht Zuid-Afrika 4-11 maart 2016 

Gezelschap: Pieter, Rob, Jurian, Rein, Geert, Gea, David, Dhr. Brok, Merlijn, Anneke, Kees,  

Donderdag 3 maart: Ik begin met schrijven op zaterdag 5 maart. Of eigenlijk zondag 6 maart, het is 

inmiddels 10 minuten over een ’s nachts. Net een gezellige avond afgesloten en in mijn nieuwe kamer 

in Valentines mijn koffer weer uitgepakt. Maar beginnen bij het begin. Vertrek op donderdag. Het is 

vroeg als ik opsta en Marije mij naar Dordrecht brengt waar we om 6:15 verzamelen. Bijna iedereen is 

er al als ik daar aankom; handen schudden, koffers in de bus en de eerste vertrekt. Zij gaan Anneke 

ophalen. Ik rij mee met de tweede bus. Prima sfeer en wat gesprekken onderweg, en natuurlijk file. 

Maar we komen redelijk op tijd aan, checken in en gaan ontbijten. Goed geregeld door Gea. En dan 

naar de gate, de vlucht is een kwartiertje vertraagd. En vliegen. We zitten wat verspreid, maar de vlucht 

is niet vol dus Gea regelt een prima dubbele plek voor mij bij haar, Anneke en Rein. Ik vermaak me met 

wat films, dommelen en het maken van een lijst van inhoud van de container met prijzen per item. Die 

heeft Pieter nodig. Maar tegen het einde van de vlucht krijg ik flink koppijn; minder leuk. Ik regel wat 

aspirine, en Anneke legt vriendelijk een nat handdoekje in mijn nek want ik ben beroert en misselijk. 

Gelukkig trekt het weg. En dan zijn we zomaar in Johannesburg. Douane door (fever scan) en koffer 

ophalen. En dan wandelen naar het hotel. Relaxed zo. Pieter is er al, en besteld voor de groep een 

drankje bij de bar die op punt van sluiten staat. We drinken nog wat en gaan naar onze kamers. Prima 

in orde, en goede douches. Prettig, want in Dordrecht is weinig water dus lastig douchen.  

De volgende ochtend verzamelen we rond het ontbijt 

om acht uur, en daarna vliegen we door naar East London 

waar Geert al op ons wacht. Apart om iemand die ik een 

week geleden nog in The Movies sprak nu hier met zijn 

roodverbrande kop in de aankomsthal op zijn gemak te 

zien zitten. Iedereen pint, ik ook. En dan de auto’s 

ophalen en rijden naar Queenstown. Daar stoppen we 

even om wat te eten en boodschappen te doen voor we 

beginnen aan het laatste stuk naar Dordrecht. Daar 

komen we rond vijf uur aan. Foto bij het bord, en zingen voor Piet Sleeking die jarig is. En dan door 

naar de B&B van Pieter die ons gastvrij ontvangt. Gea, burgemeester Brok, Anneke en David rijden 

door naar Valentines B&B, en ik en de anderen verkennen onze kamers bij Pieter (of eigenlijk van zijn 

schoondochter). Zeer goed. Maar: zuinig met water, er is twee uur per dag druk op de leiding en de 

dam staat bijna droog. Rond zes uur zijn we weer compleet, en loopt het langzaam ook vol met mensen 

die komen voor de Braai.  Dus aansluiten maar. Er zijn speeches van de burgemeester, en Pieter, 

welgemeende uitwisselingen. Rond half acht is het eerste 

vlees gaar, en gaan we eten. Maar ondertussen is er al flink 

wat conversatie ontstaan tussen onze groep en de 

aanwezigen. Goed voor de informatie en contacten. En het 

eten smaakt uitstekend! Rond tien uur ontstaat bij Jurian 

het idee om even naar Sunstet, de bar van een van de 

gasten (Flippie) te gaan. Ik overleg even met Pieter die het 

een prima idee vind, en ik en Rob gaan met Jurian en 

Flippie op weg naar de bar die ik al ken; ik ben er beide bezoeken hiervoor toevallig geweest. Het is er 

nog leeg, maar Jurian brengt als barman én dj snel sfeer in de tent en we vermaken ons prima. Met 

een Gin & Tonic erbij. Onder andere… Elf uur was de deadline, en tegen elven kondig Rob ons vertrek 

aan en dat gaat prima. Bij de B&B drinken we nog wat na en gaan slapen. Het duurt lang voor ik slaap, 

en ik ben vroeg weer wakker.  



Rond half acht sta ik buiten, en drink koffie met Pieter die er ook al is. Tegen achten komt de rest ook 

en gaan we ontbijten. Goed verzorgd; fruit, yoghurt met muesli, eieren met spek; alles is er. Anneke 

vertelt erg slecht geslapen te hebben door het veel te harde bed. We besluiten te ruilen van kamer. 

Rond het ontbijt nemen we ook de avond ervoor door, en de planning voor 

de dag. We zijn in de veronderstelling om 10 uur een programma van de 

gemeente te krijgen, maar Pieter verteld dat dit niet door gaat. Even later 

hoort ook Gea dit, na veel moeite te doen om contact te krijgen met de 

juiste personen. Goed. Aanpassen dus. Maar er zijn genoeg opties. We 

gaan eerst met zijn allen naar het Multimedia center. Ik, Geert en Jurian 

blijven daar. De rest heeft andere plannen. Onder andere met de kerken. 

Rein gaat morgen voor in de dienst(en), en Pieter kan het orgel bespelen 

– dat gebeurt hier bijna niet meer. En Gea neemt een deel van het 

gezelschap mee voor een wandeling door het centrum. Bij het 

multimediacentrum neemt Geert het voortouw. Ze hebben ons een stuk 

van hun film laten zien, en we bespreken wat er nodig is voor een goede 

productie. Van materiaal tot regie. Erg leuk en goed om te doen, en de 

respons van de groep is goed. Rond 13 uur ronden we af, en maken een 

afspraak voor de middag. We gaan eerst lunchen in de Forecoart. Anneke 

en ik ruilen kamer om, en om 14 uur zijn we weer terug bij het MM centrum, ook David sluit aan. Geert 

laat een stuk van de film Nightcrawler zien om te laten zien hoe nieuwsgaring (jagen) kan werken, en 

Jurian maakt met een van de gasten (London noemen we hem) een Vlog op. In Xhosa, dus we verstaan 

er niets van maar  het enthousiasme straalt er van af! Super! Goed om te merken hoe de informatie 

gelijk opgepakt en verwerkt wordt. We maken 

praktische afspraken, maandag gaan we producten 

maken. Geert geeft ze 7 punten op een ‘to do’ lijst. Een 

ervan is een muur groenverven voor chroma-keyen. We 

zijn benieuwd. Daarna rijden we de township in met zijn 

vieren, en op het veld in Tyoksville vinden we wederom 

een flinke club mensen die naar de voetbalwedstrijd 

kijkt. Super. De sfeer is ok, maar minder verwelkomend 

dan de vorige keer. Er lijkt stevig te zijn gedronken, dat 

helpt ook niet natuurlijk. Maar het levert ook weer wat gezellige gesprekken op. Om half vijf terug naar 

de B&B, we moeten aantreden bij de gemeente om vijf uur. Oh nee, het is uitgesteld. Pomtiedom. 

African Time, dus met een groepje loop ik mee naar het 

katholieke centrum van de Good Samaritan. De paters 

zijn er niet, en we kijken naar de pomp en watertank. Die 

lijkt buiten functie, de tank is leeg en de pomp (leidingen) 

stuk. Weer terug, en dan toch nog wachten. We lopen 

uiteindelijk langzaam richting Town Hall, maar daar 

mogen we niet in. We lopen dus door naar de 

bibliotheek, waar de Fieldband aan het inspelen is. Bij 

een ondergaande zon genieten we van de muziek en dans, en kunnen dan eindelijk naar de 

bijeenkomst. De opzet is vertrouwd, tafels met allerlei mensen; Anneke en de burgemeester bij de 

hotemetoten vooraan. Wat volgt is een saaie aaneenschakeling van speeches, maar dynamisch 

gemaakt met wat muziek en zang: Gea zet het wel in! En daarna eten natuurlijk. Daar komen ze voor. 

Maar het is prima, en gelegenheid om wat mensen te spreken. Ik spreek Gloria, die mij een laptop 

geeft om na te kijken. En Fezeka over de tuinen. Ook zij geeft aan dat de droogte een probleem is. 

Rond een uur of tien zit het er op en we gaan naar de B&B waar we samen wat drinken en 



napraten/doorpraten. Ik breng Gea en David naar Valentines en check mij kamer. Ziet er prima uit. Ik 

neem mijn zakmesje mee voor de kaas, en rij terug. We hebben een gezellige avond, en om een uur 

ga ik richting Valentines. Ik begin met dit verslag, en ga daarna slapen.  

Inmiddels is het zondagochtend, het ontbijt is op en we maken ons klaar voor de kerkdiensten van de 

dag. Ik heb goed geslapen en zelfs even douchen, prima in orde allemaal. Nu zien wat de zondag 

brengen gaat. 

We starten met een bezoek aan de ‘blanke’ 

NGK. Gelukkig zijn toch ook wat mensen van 

de partnerkerk uit de township aanwezig. 

Kees klimt achter het orgel, de organist die 

ze voor deze gelegenheid hadden geboekt 

blijkt een enthousiaste dame die vooral 

piano speelt dus erg zenuwachtig was voor 

het bespelen van het orgel. We zitten in de 

banken, Rein meer vooraan om straks 

onderdeel te zijn  van de dienst als 

voorganger. De dienst begint, alles in Afrikaans met een charismatische dame als voorganger. Het 

zingen is een leuk avontuur met Kees als ervaren organist, maar een kerk die roestig zingt. Gelukkig 

zijn er de kleurlingen uit de township! Wel voor te stellen hoe het moet zijn zónder die mensen, de 

organist en met de helft minder kerkgangers…  

Ergens halverwege neemt Rein het over, en preekt in het 

Nederlands dat prima te volgen is voor de Afrikaners. Een 

mooi verhaal over verbondenheid en de kracht van 

samenwerking. Met een vlucht spreeuwen als metafoor; 

de vogels individueel stellen niet veel voor maar de kracht 

die uitgaat van een wolk vogels in onvoorstelbaar. Zijn 

boodschap is ook een uitdaging voor de NGK, die vooraf 

eigenlijk weigerde andere kerken uit de townships uit te 

nodigen in haar dienst. Na afloop probeer ik een eerste VLOG met Rein en Kees, en we verzamelen in 

het kerkgebouwtje een blok verder op voor koffie, koek en boterhammen. De groep verspreid zich 

goed onder de aanwezigen en gaat in gesprek. Na een tijdje is het fototijd, foto’s in en voor de kerk. 

En we (of een deel van de groep) beklimt de toren. Daarna naar de Forecoart voor lunch. Waarna het 

tijd is voor het volgende avontuur. De dienst in het multipurpose youth center. De burgemeester van 

Emalahleni is er ook bij; zij was vanmorgen in de dienst en heeft met ons lunch gegeten. We rijden 

erheen, een deel van de mannen in de bak van de pickup van de 

burgemeester. Het duurt even voor we gaan zitten, maar de 

opkomst is goed; de stoelen zijn gevuld. Wij moeten op het 

podium, met een paar van de voorgangers, de burgemeester, etc. 

Het eerste deel kent redelijk wat zang van onder andere een koor 

van jonge mensen van een van de kerken. Het gaat allemaal wat 

traag, omdat het ook in Xhosa moet worden vertaald. En dan is 

de vraag of alle kerken aanwezig zich willen registreren. Dat duurt 

even, en vanaf dan is het tempo er ook even uit. Het gaat over het doel van de bijeenkomst. Dan krijgt 

Rein het woord, en op creatieve wijze brengt hij de boodschap dat de weg vooruit een gezamenlijke 

weg kan/moet zijn. Hij legt de parallel met Bijbelverhalen, en brengt zijn verhaal goed. Maar de vragen 

blijven. Er is met name één persoon die scherpe en terechte vragen stelt. Ik neem het woord, en vertel 



dat het samen vieren van geloof en kerk 

alleen al het doel is, zonder er een groot 

geheel van te maken of allerlei 

verwachtingen te scheppen. En ik benadruk 

ook het bijzondere van deze bijeenkomst; 

uniek dat zoveel (21) kerken in Dordrecht 

bijeen zijn. Dát is al winst! En ik dank 

nadrukkelijk Pieter voor zijn inzet dit te 

organiseren. De discussie gaat verder, en 

ook Pieter Greyling neemt het woord. 

Dapper, en het werkt. De bijeenkomst sluit 

met het vormen van één commissie van zes 

mensen namens de kerken. Winst! Gea 

neemt een Vlog op met Rein en Kees terwijl de energie nog in de zaal hangt en dat levert goede filmpjes 

op. We praten buiten nog na met o.a. de architect die de meeste vragen stelde, en we krijgen de indruk 

met een waardevolle persoon kennis te hebben gemaakt. Dan naar de B&B voor een drankje, en het 

doornemen van de dag van morgen. Dat is een uitdaging, want veel te doen met de groep opgesplitst 

in delen. En het lijkt te gaan regenen in de middag, dus ook iets om rekening mee te houden. Hierna 

gaan we met zijn allen naar Valentines, waar we een prima maaltijd krijgen. Na de maaltijd spelen we 

het spel Black Magic onder leiding van de burgemeester, een heel leuke manier om de groepsdynamiek 

een impuls te geven. Overigens is het gezelschap een uitstekende mix, en juist de diversiteit van de 

groep levert meerwaarde op zoals Kees ook benadrukt tijdens de evaluatie die volgt op het spel. Het 

was een goede dag! Ik en David gaan nog met de anderen mee naar The Forecoart voor een drankje. 

Maar… de voorraad is op! Ik en Jurian rijden naar Sunset, maar de bar is al dicht. Ik app Flippie, en tien 

minuten later staan we in zijn schatkamer te kiezen. We rekenen af, en terug naar de B&B waar we 

een gezellige avond hebben. Rond een uur of half twaalf rijden we terug, en is het tijd om te slapen. Ik 

werk het verslag nog even bij, en heb daarna een prima nacht. Inmiddels is het ochtend, ik heb zojuist 

nog wat zitten typen en we maken ons op voor vertrek naar The Forecoart. Klaar voor de dag! 

Inmiddels is het half een ’s nachts, en zit de dag er aardig op. We hebben net met elkaar nog wat 

gedronken en gesprek én muziek gedeeld bij The Forecoart, en ik zit in mijn kamer te typen onder het 

genot van Dr. Phil…  

Het was een goede dag vandaag. Jammer 

dat ik niet voor iedereen kan schrijven, 

want we zijn elk onze weg gegaan, en dat 

heeft veel bijzonders opgeleverd. Kees en 

Rien met sport (korfbal), Geert met David 

en Jurian (en mijzelf) bij het 

multimediacentrum, en de rest bij onder 

andere de brickmakers, ziekenhuis, kleine 

garage, etc. Jurian is met Pieter Greyling 

verf gaan halen tijdens het ontbijt, en als we 

uiteindelijk rond half tien wegrijden richting Anako School rijden we eerst langs het MMcentrum om 

te kijken of ze aan het verven zijn. Dat is niet zo, en wij zetten de eerste strepen op de muur. Geert 

blijft daar als wij doorrijden naar Anako school, met London in de auto. Hij moet daar gaan bloggen. 

Dus bij de school schieten we met hem de eerste filmpjes, en het hoofd van de school wacht ons al op. 

David legt uit dat we naar de kinderen willen die vórig jaar in de 4th grade zaten, die zitten nu in grade 

5. Maar daar is de correspondentie op afgestemd. We komen aan bij het lokaal, en ik herken de 



docente. Ik stap naar binnen en ga foto’s maken, met de gebruikelijke chaos als gevolg. Maar leuk. 

Uiteindelijk moeten de kinderen van klas wisselen (waarom is niet helemaal duidelijk) maar dan heeft 

David de juiste kinderen voor zich. Hij laat de foto’s zien van de school, en overhandigt ze. En vertelt 

er enthousiast bij, maar hij praat handig om de ‘zwarte pieten’ in de foto heen ondanks onze hints ;-). 

En de brieven kunnen persoonlijk worden uitgedeeld. Ook met de gummetjes en vooral de pennen van 

Rob zijn ze heel blij. Tof. Dan weer terug, we nemen een foto bij het ziekenhuis en halen de ipad op. 

Geert richt zich op de regie van het 

eerste filmpje, ik en Jurian maken de 

techniek in orde. We doen wat tests, en 

dan komen de vertegenwoordigers van 

radio Fulani (?) aan. Dat levert een 

belangrijk en goed gesprek op over de 

mogelijkheden om materiaal aan te 

leveren (tegen betaling natuurlijk) voor 

dit station. Het sluit af met een 

inteview live op de radion (hele 

Oostkaap) waarin Jurian, en twee van 

de gasten het woord doen. Die laatste 

twee knallen bijna uit elkaar van de zenuwen, en de ontlading is dan ook enorm als het gelukt is. Erg 

tof. We gaan even naar de B&B om te wat te drinken en even een break te hebben. Dan weer snel 

terug, en we starten met het opnemen van de demo. Learning on the job. Leuk, maar er is onvoldoende 

goede verlichting om het bluescreen goed te laten werken wat jammer is. Maar we filmen het buiten 

ook voor de witte muur, en met wat editing en samen doorwerken maken we er een toffe demo van. 

De kwaliteit is niet het beste resultaat, het proces zeker wel. De gasten van de Royal Bees zijn dan ook 

enorm trots, en terecht. We vieren het met een biertje, en dan is het al half vijf. Het is duidelijk dat ons 

bioscoopplan (de film Nightcrawler) niet doorgaat omdat de gemeente het niet geregeld heeft. Dus 

naar de B&B. Daar bruist het van de positieve ervaringen van de verschillende groepsleden, erg leuk 

om te ervaren. We wisselen uit, en plannen voor de komende dag. Dan naar Valentines voor en weer 

prima diner om 19 uur. Na het eten nemen we eerst onder leiding de dag door. En daarna breien we 

een programma voor morgen in elkaar. Waarna ik en David nog met de mensen van The Forecoart 

meerijden voor een gezellige avond. Het is wat fris, dus ik maak een vuurtje in de bbq, en we hebben 

het gezellig met muziek.  

Dinsdag, de laatste dag. Het is woensdagochtend 

als ik dit schrijf. Het was namelijk ook een volle 

dag. We ontbijten gezamenlijk en gaan dan uiteen. 

Ieder heeft zo zijn doelen voor vandaag. Al is er 

ook een hoop gelegenheid om gewoon de 

omgeving wat beter te leren kennen. Ik begin met 

wat werk van thuis; Levien wacht op een reactie 

op een stuk dat hij vandaag nodig heeft dus dat 

regel ik eerst. De anderen bezoeken in die tijd het 

museum. En het sportproject met korfbal loopt 

ook vandaag gewoon door. Na het museum sluit 

ik om half tien aan voor een bezoek aan de 

gevangenis. Een goed avontuur. Telefoons en camera’s inleveren, en we krijgen van Flippie een 

rondleiding door het oude gebouw (1885). Vooraan zijn de administratieve ruimtes. En de keuken. Er 

is een zwaar en licht regime, ondanks je straf (die uiteenloopt van twee tot twaalf jaar). Licht regime 



(A group) betekent meer privileges, en werk zoals koken, schoonmaken, etc. Dit geldt voor het grootste 

deel van de groep. We zien de keuken, plein en cel (room, 22 man in een zaal). En gaan in gesprek met 

een grote groep gevangenen, zo’n 50 tot 100 man. De burgemeester legt uit wie we zijn en wat we 

gaan doen. De grote vraag van de ‘inmates’ is vooral of we ook buiten Dordrecht werken; de meesten 

komen daar vandaan. Het is een indrukwekkend bezoek. Na terugkomst gaat de groep op pad met ‘the 

Butcher’, die ze meeneemt op een ‘game drive’, een lokale safari. Ik hoor dat het fantastisch is geweest 

(ondanks het regenachtige weer) maar ik ben er zelf niet bij. Ik overleg eerst met Pieter de constructie 

voor de stichting die hier opgericht kan worden, de lijst met stakeholders die voorgesteld worden en 

bereid op die manier samen met hem de middagbijeenkomst voor. Dan is het alweer kwart over twaalf 

en moet ik als een speer naar Nelly. Die is zo lief geweest om een soort toastje bij de thee te halen, 

dus dat is een heel klein beetje lunch en daar ben ik wel aan toe. We spreken de zaken door, onder 

andere de container en hoe de inhoud moet worden verspreid. Ik moet die lijst nog wel zien te printen 

om af te geven bij Nelly, want 

ze is het exemplaar van 

november kennelijk kwijt. Niets 

voor Nelly want die heeft het 

doorgaans uitstekend op een 

rijtje. Dan komt de 

tuincommissie. De 

gebruikelijke rituelen van 

gebed, zang en wat praten over 

het project. Maar ze komen 

voor de t-shirts! Ik deel ze uit 

met Nelly samen (om de juist 

maten te geven) en het komt 

zowaar redelijk uit. Maar Nelly heeft ze aan wat meer mensen beloofd dan waar ik op gerekend heb, 

dus met 14 t-shirts heb ik net niet genoeg. Rest moet Sonja later dit jaar maar mee nemen. En dan is 

het haasten om naar de meeting in town hall te gaan over het opzetten van een stichting. Rein sluit 

ook aan; heel fijn. De opkomst is erg goed! Pieter neemt het woord en doet dat fantastisch, volgens 

mij zorgt hij er daarmee voor dat het rustig blijft. En Nelly sluit goed aan, net als ik  met mijn verhaal. 

Resultaat: iedereen staat er achter en de afspraak is dat eenieder met zijn achterban overlegd en één 

vertegenwoordiger stuurt naar een bijeenkomst volgende week waar de stichting zal worden 

opgericht. We kunnen tevreden zijn; meer is er nu echt niet uit te halen. Ik sluit nog aan bij Rob, Pieter 

Honing en Pieter Greyling die naar de 

garage van de jongeman die we 

mogelijk gaan helpen gaan. Hij is 

vanmorgen redelijk door de test 

gekomen, maar kan nog niet de juiste 

papieren laten zien. Die liggen volgens 

hem in East London. Pieter Greyling 

stelt hem kritische vragen over het 

werk dat hij aan de auto’s doet. Niet 

alle antwoorden komen er vlot uit, 

maar Pieter Greyling pakt het goed op 

en biedt zich nadrukkelijk aan als 

mentor van de jongen. Ik vind dit een aangrijpend moment. Ik ben ook blijf met de inzet van Rob en 

Pieter Honing op dit project. Bijzonder dat het zo kan lopen. We maken afspraken met de jongeman 

over het ophalen van de papieren en gaan terug. Dan is het even rustig, en kan ik me omkleden voor 



het slotevenement bij de gemeente. Met Jurian ga ik nog even op pad om drinken te halen voor de 

avond; inmiddels routine. We kopen e.e.a. en staan om vijf uur voor het gemeentehuis. Want; het zou 

strikt tussen vijf en zes plaatsvinden. Ja ja. Zo rond half zeven begint het feest, nog zonder de 

burgemeester van Emalahleni, zij is nog op pad. De gebruikelijke serie toespraken en introducties, en 

een optreden van een dansgroep. Maar ook heel veel zang, en dat blijft toch fantastisch als zo’n hele 

zaal vol mensen vol power meersstemmig aan het zingen is. Iets over zevenen is ook de honorable 

mayor binnen, en krijgen we in een leuke ceremonie een cadeautje en worden we bedankt voor de 

inzet. Ik heb ondertussen Flippie al laten weten dat we later zijn. Het is zo’n beetje stipt acht uur als 

we naar de B&B terug kunnen waar het gezelschap al zit te wachten. De slager en zijn vrouw (naam?) 

zijn er, net als Fippie en zijn vrouw, 

zoons van Pieter, etc. We beginnen 

me een heerlijke rosbief van 

waterbuffel op toast als ik het me 

goed herinner. Daarna buitengewoon 

lekker gebraden vlees van de slager; 

heerlijk! We drinken er wat bij, en de 

sfeer is ontzettend goed. Ook de 

burgemeester van Emelahleni sluit 

nog even aan. Als zij weer weg is 

beginnen de toespraken, zeer 

welgemeende hartelijke woorden van 

zowel onze kant als gastheer Pieter. Waarbij burgemeester Brok, maar ook de DOV (en wat mensen 

op eigen titel) diverse cheques aan Pieter t.b.v. de stichting in oprichting overhandigen. Deze gelden 

gaan we via onze stichting naar de counterpart in Zuid-Afrika sluizen op basis van gerichte aanvragen. 

Het is een mooi en tikje emotioneel moment! We eten door, even opgeschrikt door een omvallende 

picknicktafel (alles zat aan één kant) maar degenen die er zaten (onder andere burgemeester Brok en 

de dochter van Pieter) komen met de schrik vrij. Jurian zorgt voor de muziek, het speakertje van Rob 

doet weer verbluffend goed zijn werk en de sfeer is uitstekend. Rond een uur of half twee nemen 

Flippie en de slager afscheid van de paar mensen die nog wakker zijn en rijden ik en David naar 

Valentines. Waar alles op slot zit, dus we hebben geen andere keus dan over het hek te klimmen. Maar 

dat lukt, en even later lig ik te knorren.  

Tegen zevenen sta ik op, douche en ga naar The Forecoart waar even later Pieter en Jurian terug 

komen van boodschappen doen. Ik help Jurian in de keuken tot het ‘bak-klaar’ is en hij en Pieter Honing 

een zeer smakelijke omelet in elkaar draaien. We eten gezamenlijk met Pieter en Elmarie en hun 

dochter en het voelt toch een beetje als een familie zo ;-). Ik upload ondertussen mijn vlogs naar de 

telefoon van Gea, bespreek met 

David hoe we deze ochtend samen  

nog even op kunnen trekken en de 

burgemeester bedankt Lisa voor haar 

inzet in de B&B! Ik ben nu even in 

Valentines om de laptop op te laden, 

dit verslag wat verder bij te werken, 

in te pakken en me klaar te maken 

voor de afspraken van deze ochtend. 

Om 12 uur rijden we weg, dus nog 

veel te doen.  



Ik rij eerst naar het huis van Charlotte. 

Niemand om de deur te openen, dus ik neem 

aan dat ze niet thuis is. Dan maar eerst geld 

gaan halen om te tanken en ik geef mijn jasjes 

af bij de drankwinkel waar ik ze aan een van 

de medewerkers beloofd heb. Dan app ik 

Charlotte nog een keer. Ze geeft aan de ze in 

gebed was met Rein, en nu kan ik er naar toe. 

Dus dat doe ik. We praten over hoe het gaat, 

en geef de laptop van Gloria terug die ik 

nagekeken heb. Ik kon er geen probleem mee 

ontdekken, behalve dat de batterij leeg was. 

En ik geef Charlotte de zak dropjes die ik voor 

haar mee genomen heb. Tegen half elf rij ik 

terug, maar er is telefoon geweest van Nelly. 

Ze zit te wachten op de burgemeester. Ik bel 

haar en vertel dat ik dacht dat die er al zou 

zijn. Ik krijg Gea niet te pakken, dus moet het 

even zonder informatie doen. Bij The 

Forecoart blijkt dat Anneke en de 

burgemeester de afspraak verandert hebben 

en  niet meer samen met Jurian naar het 

bejaardenhuis zijn gegaan maar dit op eigen 

gelegenheid hebben gedaan zonder eerst 

naar Nelly te gaan. Ik baal daar een beetje van 

omdat ik gevraagd was het met Nelly te 

regelen. Maar goed. Op naar Anako school. 

We zijn er met een aardig clubje. Rob en 

Pieter komen er ook de monteur van de kleine 

garage nog tegen die ze geld hebben gegeven 

om met de bus naar East London te gaan. Waarom is hij niet onderweg? Terwijl Rob dit bespreekt gaan 

wij op zoek naar de juiste klas. Na even zoeken lukt dat. We maken er een feestje van door het lied 

van Anako te zingen met David dansend op een van de schooltafels. Supertof. We krijgen de brieven 

mee, en wij rijden nog naar de school van Lyzette Klopper. Die is er niet, en het hoofd van de school 

niet, dus we moeten helaas zonder brieven weer weg. Nog maar even naar de Good Samaritan dan. 

Daar is een flinke club mensen druk bezig! Ze laten met zien wat ze doen; ze registreren hun 

huisbezoeken zonder dat ze daar veel kunnen doen omdat ze het geheel zonder geld moeten stellen 

Maar; het ziet er keurig uit en ze 

lijken hun werk in ieder geval te 

doen. Goed om te weten. Ik leg ook 

uit dat het wat ons betreft niet 

opschiet een aanvraag te krijgen 

voor een auto als ze niets hebben 

om in die auto te zetten. Dan snel 

terug want ik moet nog met Geert, 

Jurian en Pieter G. naar het 

multimediacentrum om het 

contract te tekenen dat Geert 



gemaakt heeft. We printen het uit en Geert leest het voor waarna het getekend kan worden. Heel tof 

om te doen zo. We maken foto’s, en tegen twaalven snel terug voor afscheid van Pieter en zijn familie, 

en Flippie. En rijden. We rijden door richting East London, en stoppen nog even bij een tankstation 

voor plaspauze en een ijsje. Net voor East London stoppen we bij het leeuwenpark. Daar zitten een 

paar wilde beesten in veel te kleine hokken. De charme schijnt te zijn dat je hier jonge leeuwtjes kan 

knuffelen, maar ik vind het 

maar zonde dat zulke mooie 

dieren zo in een hok zitten. 

Maar het is er relaxed 

lunchen en dat doen we dan 

ook. Daarna door naar East 

London waar we nog 

stoppen bij de boulevard. De 

oceaan ziet er prachtig uit, 

en het waait hard. Lekker, 

die zoute nevel… Ik besluit 

even de pootjebaden, maar 

dat is natuurlijk een domme 

actie, en kletsnat klauter ik 

even later weer naar boven. Maar het droogt snel in de wind en zon. Allerlei verkopers proberen ons 

van alles te slijten, en een aantal mensen koop wat souvenirs. Hop weer de auto in naar het vliegveld. 

Het is lastig rijden met al dat zout op de ruit tegen de ondergaande zon in kijkend, en als ik de ruit 

schoon wil maken blijkt er niks in de sproeier te zitten. De wissers gaan natuurlijk wel op en neer dus 

nu zie ik nóg minder. We leveren de huurauto’s in en checken in, wat vlot gaat. Daarna wat drinken. Ik 

en Jurian nemen een biertje wat we lekker buiten op het terras opdrinken. Ik heb het erg naar mijn zin 

gehad met hem dus leuk om nog even na te praten. Na nog een biertje is het tijd om door de douane 

te gaan, en na de gate besteld Anneke nog een tosti en dubbele espresso voor mij en we eten en 

drinken dit tot we even later kunnen boarden.  

Zo. We zitten in de lucht; het vliegtuig ging op tijd weg. Ik heb zin in de terugreis, vooral straks even 

wat te kunnen slapen en morgen de kinderen en Marije weer zien. Maar: ik heb het ook enorm naar 

mijn zin gehad en ben zeer onder de indruk van de inzet van het reisgezelschap en de resultaten die zij 

hebben behaald! Het was me een eer daar bij te mogen zijn. 

Epiloog: De vlucht ging prima. Eerst die naar Johannesburg, waar we na uitstappen al snel afscheid 

moesten nemen van Kees, Jurian, Rob, Geert en Pieter. Zij blijven nog een dag daar. Zij lopen door, wij 

gaan omhoog om in te checken voor de vlucht naar Amsterdam. Koffie, wat inkopen doen en eten. En 

dan richting Amsterdam. Het vliegtuig zit propvol, maar we zitten redelijk comfortabel, en ik slaap net 

als de rest best nog een paar uurtjes. In Amsterdam schijnt de zon. We moeten even wachten op 

transport en nemen afscheid van de burgemeester; hij rijdt door naar een afspraak in Den Haag. We 

zetten Anneke thuis af, en mij bij het stadskantoor. We zeggen elkaar gedag en ik wacht op Marije 

waarmee ik naar huis kan. Het was een waardevol, leuk en wonderlijk avontuur! 

 

Merlijn 

Maart 2016 

 


