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Maandag 4 februari: Ik sta vroeg (half vijf) op en om kwart over vijf rijden we (Ik, Marije en Jonna) naar 

Breda om Jan en Sonja op te halen. We worden afgezet op het station en zijn een na een vlotte treinrit 

op Schiphol. Inchecken, koffie, tijdje wachten en het vliegtuig in. Het vertrekt keurig op tijd, vliegt vlot 

en land na een rustige vlucht in Johannesburg. Geld pinnen blijkt een uitdaging, uiteindelijk 

veroorzaakt doordat de app van ING vernieuwd is en de pas van Jan en mij op Europa staat en dus de 

transactie afgekeurd wordt. Snel opgelost. We 

halen de auto op en laden alles in. Nog een 

uitdaging, want Jan loopt rond met een rollator die 

voor het Nerinahof bestemd is. Maar het past. We 

rijden 10 minuten naar het hotel voor de nacht, 

drinken nog een biertje op de goede aankomst en 

gaan slapen. 

Dinsdag 5 februari: Ik sta om half zeven op om te douchen. Spannend, want het water loopt niet weg. 

Maar het lukt. Ik lees nog wat en we ontbijten rond kwart over zeven. Een uurtje later laden we de 

auto in en gaan op pad. De navigatie doet het gelukkig en Sonja rijdt de eerste helft. Ons ‘vaste’ 

stoppunt voor lunch blijkt te worden verbouwd, dus we moeten er eentje verder. We tanken en eten 

wat. Dan door. De laatste 50 kilometer rijden we binnendoor over de dirtroad. Minder comfortabel 

maar leuke afwisseling, en die auto moet toch ook weten dat ‘ie in Afrika woont en vooral werkt… 

Rond half zes ’s middags zijn we in Dordrecht en worden door een medewerker van de Forecourt naar 

de flat gebracht. Jan krijgt het appartementje beneden; fijn, dan hoeft hij niet zo vaak de trap op. We 

hebben een half uurtje voor een kopje koffie en wat opfrissen en dan naar de Forecourt. Daar 

ontmoeten we Pieter, erg leuk hem weer te zien. Maar ook een man of zes van de DA, waaronder de 

persoon die regionaal moet gaan leiden. We drinken en praten vooral veel. Erg informatief dit soort 

momenten. Daarna lekkere Sheppards Pie eten, Pieter praat honderd uit. Maar tussen de zinnen door 

steken we toch weer een hoop op. Om een uur of tien is het mooi geweest. Terug naar het 

appartement. Belangrijkste dingen voor deze week is dat er nog een en ander in het toch al volle 

programma bij moet. Waaronder een DA bijeenkomst morgenochtend (wil ik foto’s en video van 

maken), een bezoek aan de mijn bij Indwe, 

uitzoeken hoe het rond zorg zit en nog een 

en ander. En… de verkiezing voorzitter 

Foundation lijkt tussen Dima en Bulelani te 

gaan. Mijn (onze) voorkeur ligt bij Dima, 

maar als de keus op haar valt zal dat 

ongetwijfeld betekenen dat Bulelani er uit 

stapt. Vraag is of dat erg is. We frutsen nog 

wat met wachtwoorden om op de wifi aan 

te sluiten, ik type dit verslag en dan zit de 

dag er wel op. Morgen verder. 

Woensdag 6 februari: de nacht is wat minder dan de vorige; ik ben vaak wakker. Ook Sonja slaapt 

minder goed. Rond kwart over zeven pak ik even een douche en maak een oploskoffie. En spullen 

pakken voor vandaag, vooral de camera’s etc. Dan net na acht uur naar de Forecourt. We ontbijten 

met het DA gezelschap, en daarna rijden we naar het Nerinahof (bejaardenshuis). We geven de spullen 



af: veel verbandmiddelen, vitaminen, aspirine, 

etc. Ze zijn er blij mee. Er is nieuw management, 

en het lijkt er beter georganiseerd te zijn. Al weet 

de nieuwe manager/verpleegster zich even geen 

raad met ons en voelt zich kennelijk 

ongemakkelijk onder alle spullen die we komen 

brengen. We horen later dat ze niet zo’n 

‘peoples-person’ is. Dan door naar het Youth 

Center waar de ACVV een community meeting 

heeft over de verantwoordelijkheden van kinderen en ouders.  

We zien Nelly; fijn om haar weer te zien. Ik laat Sonja en Jan daar 

en ga naar Caltex, waar ik na even zoeken Tsikelele (Tsikie) 

Speelman vind. Erg goed hem weer te zien. We nemen alle 

ontwikkelingen even door, met name hoe zijn business loopt. En 

ondertussen begint langzaam aan de “toytoy’ van de AD. Een 

soort zingende en dansende parade door de hoofdstraat. Ik ben 

daar nieuwsgierig naar en maak foto’s, maar let juist ook op hoe 

er langs de kant wordt gereageerd. Veer respons van 

omstanders is er niet, her en der wat boe-geroep of juist 

aanmoedigingen. Als de boel afgerond is gaan ze door to door in 

the Location (township), Tyoksville. Ik wil daar ook even kijken 

maar check eerst even bij Jan en Sonja of die meewillen. De 

meeting is nog in volle gang en Nelly is nog niet aan het woord 

geweest dus dat wachten ze even af. Tsikie en ik gaan naar Tyoksville, ik weet zowaar de weg nog. Leuk 

om te zien hoe de DA leden toch wat schuchter van deur 

tot deur lopen. Maar ook hier zijn de reacties van mensen 

verder prima. Wat wel opvalt is de enorme hoeveelheid 

afval die overal ligt. Volgens Tsikie heeft de afvalinzameling 

lang stil gelegen vanwege de onrust in Dordrecht en het 

niet functioneren van de gemeente. We rijden vast even 

langs het huis waar de Soupkitchen zit; de dames zitten al 

in de startblokken. Dan 

terug naar het Youthcenter, 

waar we nog een stuk van 

de meeting meemaken.  

  



Dima is er ook en even na 12 uur gaan we gezamenlijk met onze 

auto naar de soupkitchen. We worden onthaald met prachtige 

zang en een feestelijke stemming. Ik complimenteer de dames met 

hun bijzondere inspanning en resultaten. We gaan samen op de 

foto en bekijken hoe het werkt. In basis is het gewoon het 

woonhuisje van iemand waar ze eten koken, som voor meer dan 

100 personen. Die melden zich dan op de dagen dat er gekookt 

wordt (nu nog twee dagen, ze willen er minstens drie) en delen het 

eten uit. Het wordt betaald door lokale sponsors, waarvan Pieter 

Greyling de grootste. Maandelijks iets meer dan 1000 rand. Jong 

en oud staat in de rij en krijgt zijn of haar eten in een bakje. Dat 

gaat in de meeste gevallen mee naar huis. Schoolkinderen krijgen 

vaak op school hun (enige) maaltijd dus die zijn hier niet vaak te 

vinden, behalve tijdens schoolvakanties. Duidelijk dus dat er veel 

meer mensen zijn die er gebruik van willen maken dan ze kunnen 

bieden. We vragen hoe mensen bepalen wie hier mogen komen. 

Antwoord is simpel: iedereen kent elkaar. Dus als je hier eten wilt 

halen terwijl je prima zelf kunt voorzien dan ben je zo weg 

gestuurd. Overigens; naast het koken zitten de dames echt niet stil. Ze maken ook kleding etc. die ze 

verkopen. Indrukwekkend. Vandaag eten er tegen de 100 personen, met een goed deel jonge kinderen 

er bij. Dan gaan we weer terug. Onderweg heb ik het nog over een groente-project dat in een 

gebouwtje naast het MMC zit. Voorheen zat daar 

een kippenproject. Ik wil het graag nog bekijken. We 

nodigen Tsikie uit voor de lunch en eten wat bij de 

Forecourt. Dan op naar Nelly. Ik haal ook nog even 

snel water om te drinken. Het gesprek met Nelly is 

prettig en informatief. Allereerst; ze moet met 

pensioen. Ze is nu 70 dus de organisatie wil haar niet 

meer hebben. En daarnaast: het tuinproject moet 

ook worden afgestoten. Het hoort niet thuis bij de 

ACVV vind haar werkgever. Einde oefening? Misschien niet. Nelly wil er wel mee door, ook na haar 

pensioen, en wellicht is het onder te brengen bij de Foundation. Verder bespreken we nog van alles, 

en checken ook onze bevindingen. Rond half vijf is het mooi geweest. We krijgen nog wel een maaltje 

mee; over van de lunch van vanmiddag bij de community meeting. Er zitten wel wat mieren op… We 

gaan terug. We zetten Sonja bij Charlotte af, en Jan en ik doen boodschappen en bepreken de dag. 

Dan ga ik Sonja halen en spreek dus ook Charlotte nog even. We hebben het over de internetverbinding 

die de Wilhelminakerk sponsort en ik geef aan het eens te zijn met de praktische beslissing die beperkt 

te houden tot een 2 gig per maand. Upgraden naar 10 gig was een wens maar het schiet niet op; er 

moet voor twee jaar een abonnement worden afgesloten wat een financieel risico is. En het is 

bovendien helemaal niet nodig. Ander gaan de kinderen toch maar porno kijken denkt Charlotte ;-). 

Dan terug; tijd voor een drankje. Ik begin aan dit verslag en bel nog even met de kinderen. Maar 

schrijven wordt ook steeds onderbroken omdat er veel te bespreken is. Inmiddels is het bijna 20 uur. 

Dit is klaar. Tijd voor eten? 

Donderdag 7 februari: yep; het werd eten. Hoewel. Het opwarmen van het prakje dat in de koelkast 

lag (en waar ik dus de mieren vanaf geschrapt had); rijst, iets wat op kool lijkt, en wortel. Oppiepen in 

de magnetron en eten maar.  



We ontbijten rond 8 uur, 

Pieter schuift aan. Sonja rijdt 

nog even langs Charlotte om 

wat op te halen, en daarna 

halen we Tsikie op en rijden 

naar Anako school. Dima is er 

namens de Foundation, 

wederom prima geregeld. We 

worden ontvangen door de 

directeur, die ons welkom 

heet, maar ook een en ander 

onze aandacht wil brengen. Met name internet en computers, daarna de wc’s die moeten worden 

vernieuwd en het terrein kan wel een opknapbeurt gebruiken. We nemen de informatie tot ons en 

wijzen wederom op de rol van de Foundation. Daarna naar de klas die brieven gaat schrijven. De 

gebruikelijke dingen, wat roepen, foto’s maken, en ook pennen uitdelen; die zijn zeer welkom! En door 

naar Muniksville. Bijzondere school. Oudste en kleinste schooltje, en duidelijk minder bedeeld. Maar 

met een buitengewoon optimistische directrice (Sharon Flusk) en ook 

docente (Stephanie Greyling) die het beste maakt van wat ze kan. 

Maar ze hebben met name moeite met goede leermiddelen voor 

vooral het deel kinderen dat geboren is met Feutal Alcohol Syndrome 

en daarmee o.a. moeite heeft met abstracte informatie. En ook hier 

is internet belangrijk. Pieter sluit hier aan, en ook Bulelani. Pieter pleit 

ervoor deze school als pilot te nemen voor ondersteuning, en met 

name eerst in te zetten op een internetverbinding. En dat is prima te 

realiseren, kost zo’n 5000 Rand per jaar dus ongeveer 350 euro. We 

kijken rond, bijzondere dingen zijn bijvoorbeeld ook dat er een tuin is aangelegd door een NGO 

waarmee de schoolmaaltijden voorzien kunnen worden van verse groenten. Indrukwekkend. 

Goedgemutst gaan we verder. Lunch en daarna de jaarvergadering van de Foundation. Bedoeling is 

meer ruimte te geven voor de community in de Foundation. Maar het pakt verkeerd uit. Er wordt een 

soort aanval gedaan op de Foundation, 

beschuldigingen geuit, de littekens van 

apartheid worden duidelijk zichtbaar en 

ook de idiote verwachtingen die er zijn 

over wat zo’n Foundation voor elkaar kan 

krijgen en hoeveel geld er wel niet uit 

Nederland komt klinkt door. Het wordt 

een grote teleurstelling, met name 

vervelend voor de huidige Foundation en 

zeker Pieter die zijn afscheidsspeech 

geeft maar enorm persoonlijk 

aangevallen wordt (ja Baas). Conclusie: de stemming wordt uitgesteld naar maandag 14 uur. Dus 

besluiten wij ons verblijf tenminste tot dan te verlengen. Het is wat het is. Dit hoort ook gewoon bij 

hoe dingen hier gaan. Dan naar de Fieldband. Die oefent bij Anako. Wat een genot! Er zijn volop 

kinderen.  Waar we eerst vaak de indruk hadden dat er altijd maar een klein deel van de Fieldband op 

kwam dagen is het hier volle bak. En ze kunnen gescheiden oefenen (slagwerk, blazers, dansers) dus 

er is volop dynamiek. En wie niet meedoet kijkt: publiek genoeg. Het wordt afgesloten met een tof 

optreden van de instructeurs; feest! Dan naar onze flat waar we wat drinken met Phumezo, Dima en 

Bulelani. En tegen half zeven naar de pastorie van Fahter Temba waar we gezamenlijk eten. Gezellig 



en leuk. We sluiten af met met elkaar kijken naar 

de state of the nation van president Ramaphosa, 

tof omdat gelijk met de reacties van de ‘locals’ te  

zien. Tegen tien uur is het mooi geweest en gaan 

we huiswaarts. Morgen weer een dag. 

Vrijdag 8 februari: ik sta op rond zeven uur; even 

douchen en daarna oploskoffie. En wat nieuws 

lezen op mijn telefoon. Tegen acht uur ga ik naar 

de Forecourt voor koffie en ontbijt. Sonja slaapt 

wat uit vanmorgen, en ook Jan is er nog niet. Pieter wel, en we hebben het gelijk over de vergadering 

gisteravond. En de te volgen strategie. Er is bijvoorbeeld zorg over het geld. Als de opzet leidt tot een 

heel nieuw bestuur van de Foundation is er ook een risico dat het geld op onjuiste wijze gebruikt wordt. 

En ook wij daar niets aan kunnen doen. Voorstel dat op tafel komt is het geld dat er nu nog staat toe 

te kennen aan de Soupkitchen en Muniksville school. Goed plan. Ook Jan, die inmiddels aangeschoven 

is, is het daar mee eens. En dan komt mr. Cotterell. De werkgever van mr. Duddley Fritz die gisteren 

zo’n onrust stookte. Het gerucht gaat dat hij in uniform van Cotterell liep. Ik bevestig dat; laat zelfs 

naief een foto zien. Die moet ik gelijk doorsturen. En mr. Cotterell biedt meermaals zijn excuses aan 

voor het gedrag van Duddley. En vertrekt dan. Pieter geeft aan dat het heel goed kan zijn dat ze dit 

(met mijn foto als bewijs) gebruiken om hem te ontslaan. Ook omdat de werkrelatie al langer onder 

druk staat schijnbaar. Maar toch: oeps… Maar Pieter geeft ook aan dat het waarschijnlijk gaat regenen 

vanmiddag. En omdat we naar de mijn 

gaan en dat met een flink stuk dirtroad 

gepaard gaat is het goed te proberen dat 

wat vroeger te doen. Daarmee komt 

onze afspraak met Andries Niekerk in 

het geding. Maar we hebben ook weinig 

keus. Ik loop terug, overleg snel met 

Sonja en via Charlotte proberen we de 

afspraak met Andries te verzetten. 

Ondertussen rijden we naar Wolvas 

Farm; de boerderij van Dima en Amos. 

Ook een lang stuk onverhard. Omdat de 

track nogal diep is rij ik een stuk over het naastgelegen land, maar daar pik ik ergens een stuk ijzer op 

dat onder de auto blijft steken met allerlei gepiep en gekraak als resultaat. Ik pluk het er onderuit en 

verder. De boerderij ligt er super bij. Het is te zien dat er veel gedaan is. Maar ook hier: de droogte is 

een probleem. Nieuw zijn de varkens die Amos houdt. Die verkopen goed schijnt. Minder goed is dat 

het tuinproject hier op zijn gat ligt. De droogte en de grote afstand van de township hebben het de das 

omgedaan. Bovendien is de aangelegde kas volledig aan gort gewaaid tijdens een storm. Einde 

oefening dus. Jammer. We drinken nog wat en daarna door naar Koffiefontein. Een communityfarm. 

In basis een boerderij die na afschaffing apartheid onteigend is en in handen van een coöperatie is 

gegeven. Met overheidssteun. We worden al snel omringd door en groep van zo’n 10 personen die 



hier werken. Maar het komt allemaal 

weinig overtuigend over. Alles is stuk en 

lijkt slecht onderhouden. En ja, de 

droogte. Dat hakt er enorm in. Maar 

waar bij Amos iets wat stuk is betekent 

dat hij het moet repareren lijkt het hier 

een permanente staat van zijn te zijn. 

Het is stuk… That’s it. Maar goed om een 

keer gezien te hebben. Misschien is mijn 

blik te negatief, maar als ik pols bij Jan 

die hier jaren geleden ook paar keer is 

geweest is het gewoon zoals het gaat. Spreekt voor zich dat ook Dima er weinig positief over is. Ze 

hebben ook stagiairs. Sonja geeft aan dat hun taak vooral het melken van de koeien is (met de hand, 

de machine is stuk) en de opbrengst vervolgens verkopen in de township. Klinkt alsof de stagiairs de 

boel draaiend houden.  

Dan snel terug. Bij Pieter in de auto. Elmarie, de vrouw van Pieter, gaat ook mee. Gezellig, leuk om 

haar weer te zien en spreken onderweg. Het kost een klein uurtje waarvan het laatste stuk onverhard. 

Gerry, de deskundige mijner en zijn compaan Jan sluiten aan en geven ons een rondleiding met uitleg. 

De ader is ongeveer twee meter hoog; niet overdreven groot maar delven is de moeite waard tot 

ongeveer 70 cm. Er zijn een aantal 

schachten, met zogenaamde pilaren 

in het midden; stukken die blijven 

staan om de boel overeind te 

houden. En het plafond is verstevigd 

met staal en beton. De kwaliteit van 

de kool is uitstekend naar het 

schijnt. Het wordt ‘green coal’ Een 

samenstelling die minder vervuilend 

verbrand en divers bruikbaar is. En 

waar een goede markt voor is. Deels 

in het binnen-, deels in het 

buitenland. We lopen de mijn in, natuurlijk met een helm op. We krijgen uitleg over het proces. Zo 

wordt hier nog gewoon klassiek met boren en opblazen gegraven. Preciezer en makkelijker dan een 

grote machine in dit geval. Ook leuk: er vliegen volop vleermuizen rond. We kijken rond, maken foto’s 

en dan weer naar buiten. Bedoeling is dat de spoorlijn ook gerepareerd wordt, er wellicht een eigen 

energiecentrale komt, werkgelegenheid in de regio stijgt, etc. Ook staat er nog e.e.a. aan machines die 

gebruikt kunnen worden. Klinkt goed, maar helemaal rond is het plan nog niet. Er zijn nog financiers 

nodig. Aan de andere kant: er wordt druk gewerkt aan de toegangsweg dus helemaal onrealistisch is 

het plan kennelijk ook niet. Dan 

weer terug. We zijn er net tegen half 

drie, maar Pieter rijdt nog even 

langs het voormalige terrein van het 

busbedrijf dat hij heeft gekocht. 

Daar staat een sta-caravan die 

mogelijk te gebruiken is voor de 

Soupkitchen. Het ding ziet er niet 

uit, maar is grotendeels gemaakt 



van aluminium en staal en moet vooral opgeknapt en getransporteerd worden. Dat eerste lijkt me 

geen probleem en weinig kostbaar. Het tweede… tja. Dat kan lastiger zijn maar er zitten twee assen 

onder, maar geen wielen. Dan gaan Sonja en ik naar Andries; Jan gaat wat rusten. Ik heb Andries 

eigenlijk nooit echt ontmoet op een keer handen schudden na dus leuk hem te leren kennen. We 

bespreken van alles. En hij nodigt me uit mee te gaan vissen. Leuk! Maar kijken of het nog in te passen 

is… En we vragen naar huisvesting voor Pleunie en Sybe, maar zo lang van te voren valt daar eigenlijk 

niets voor te regelen. Een maand of drie van te voren is beter. We leren wel wat over huizenprijzen: 

een prachtig groot en goed onderhouden huis doet zo’n 650.000 Rand, zo’n 45.000 euro. Voor zo’n 

30.000 koop je er eentje in wat minder goede staat. Dan terug en frissen we ons even op. Dat start al 

onderweg want het stortregent. Ik moet de auto nog halen en rij nog even terug naar Andries om een 

kaartje te brengen. En film en fotografeer de regen dus ik ben door en door nat als ik terug komt. Maar 

het is warm, dus droog t-shirt aan en de broek droogt wel.  En door naar Pieter, waar we eigenlijk 

Potjiekos gaan eten. Maar… het wordt een braai. Bulelani zorgt voor vlees (voor een heel weeshuis) 

en Pieter regelt eigenlijk de rest. Ook father Themba, Dimakatso en Amos sluiten aan. Gezellig, en een 

goede kans om alles wat op ons pad gekomen is weer door te nemen. Maar ook gewoon wat lol maken 

met elkaar. De humor van ons en hen sluit verrassend goed aan ;-). We hebben een leuke avond en 

rond 21:00 gaan we huiswaarts. Het was een prima dag zo. Morgen lijkt het wat rustiger te worden; 

wel fijn even tussendoor. Hoewel; ik wil nog aan de opzet van het werkbezoek in april werken. Ik zie 

het wel. Ik werk eerst Facebook bij, en schrijf dan dit verslag. Inmiddels is het 23:00 uur. Tijd voor rust. 

Zaterdag 9 februari: 

het is zaterdag. 

Wasdag, dus we zoeken 

op wat we gewassen 

willen hebben en 

leveren het in bij het 

ontbijt in de Forecourt. 

We eten met zijn 

drieën, waarna Jan en 

ik naar Mayo gaan. Die 

zit klaar achter zijn 

bureautje. In een 

verder lege garage. 

Alles ziet er min of 

meer hetzelfde uit. Alhoewel; aan de ene kant staat het nu vol met verfblikken. Aan de andere kant 

vol met rommel. Maar verder is het schoon en opgeruimd. De elektriciteit werkt. En Mayo ziet er netjes 

uit; geen spatje olie op zijn handen… Ik nodig hem uit verhaal toe doen. Hij legt uit dat het allemaal 

fantastisch gaat. Volop klanten. Die netjes betalen. Hij betaalt zijn huur. Etc. Enige is dat hij geld nodig 

heeft voor gereedschap. Oh ja, en een startkapitaal om auto’s te gaan verkopen. Ik kaats de bal terug. 

Als het zo goed gaat en hij winst maakt dan moet hij daar makkelijk gereedschap van kunnen kopen. 

Stuk voor stuk. En een lening kunnen krijgen bij de bank. Oei. Dat is niet de bedoeling. Maar ik blijf er 

bij. Ik leg uit dat we hem vertrouwen hebben gegeven. En op dat vertrouwen heel veel steun hebben 

gegeven. En hij heeft dat vertrouwen beschaamd. Dus is het nu weg. En niets wat hij kan zeggen 

herstelt dat vertrouwen. Daden wel, maar dat gaat lang duren. Ik leg hem uit dat hij eerst maar eens 

minstens een jaar moet laten zien dat hij zijn zaak kan draaien. Zelf; hulp heeft hij genoeg gehad. En 

zijn relatie met de Foundation herstellen. Niet door ze lastig te vallen met vragen om geld, maar door 

bijvoorbeeld eens per maand zijn boekhouding te laten zien. Dan meldt zich een klant. Geen idee of 

dit een toneelstukje is of echt. Hij betaalt Mayo, kennelijk moet hij een auto repareren. Maar het kan 



ook in scene gezet zijn. Geen idee. In ieder geval laat ik me door een zo’n ding niet van de wijs brengen. 

Ik roep wel Tsikie even bij me, die ook aangesloten is. Hij pleit wel in het voordeel van Mayo. Zegt dat 

hij goed werk levert en inderdaad bezig is. Ok, zal wel. Laat hem het komend jaar maar bewijzen. Ik 

neem afscheid. Mayo heeft goed gehoord wat ik gezegd heb. Maar of hij zich er naar gaat gedragen, 

geen idee. Dan naar het Multimediacenter. Sonja gaat mee, Jan blijft nu in de flat. De jongeman en 

jongedame die er een kapperszaak hebben zijn er ook, plus een dame waar Mayo over vertelt heeft. 

Zij runt een project met een zwembadje in de townships. Ons op dat moment nog niet helemaal 

duidelijk. We gaan aan tafel zitten. Ik steek gelijk van wal, maar bedenk met dan dat het wel zo netjes 

is als iedereen zich voorstelt en wat over zijn/haar werk vertelt. Dat doen de kappers eerst. Hun zaak 

draait goed, maar niet stabiel. Dus inkomen fluctueert. En is weinig innovatief. En vooral: geen van hen 

(ook Tsikie en de dame van het zwembadje) plannen vooruit, hebben een boekhouding met 

afschrijving, sparen, denken na over hoe ze een prijs opbouwen, etc. Daar moet aan gewerkt worden. 

Dus dat leg ik ook uit. Maak een 

businessplan. Geen droomplan. Vraag 

hulp. Aan ons. Aan de Foundation. 

Aan elkaar. Ik spreek ook af morgen 

terug te komen om iig met Tsikie de 

boel door te nemen. De dame van het 

zwembad legt ook haar project uit. In 

de zomer gaat ze in de township. Het 

klinkt alsof ze zwemles geeft. Ik neem 

dat zomaar aan. Maar dan vraagt 

Sonja of ze eigenlijk wel kan 

zwemmen. Eh, nee… En dan legt ze uit: ze biedt kinderen gelegenheid op een veilige manier in het 

water te spelen. Anders gaat ze naar een riviertje of erger nog, de dam. En soms verdrinken ze daar. 

Nu snap ik het. Maar in de winter is dat niks. Dus is ze, met een groep van vijf mensen, aan het 

nadenken over een nieuw plan. Liefst iets met zang, dans, poëzie, etc. Prima. Maak maar een plan. Ik 

geef Tsikie ook een microfoon met draadloze ontvanger. Het toeval wil dat niet veel later een 

begrafenisondernemer (hij parkeert zijn lijkwagen voor de deur) een microfoon komt huren. Dus Tsikie 

verhuurt meteen zijn nieuwe microfoon. Grappig. Daarna gaan we terug. Ik videobel even met de 

kinderen, en ook nog even kort met Marije. Gaat gelukkig verrassend goed. Daarna stappen we in de 

auto om te kijken of er nog iets van voetbal in de townships is. Dat blijkt niet zo te zijn, dus gaat we 

maar wat rondtoeren in de townships. Allerlei 

weggetjes die ik nog nooit gereden heb, maar ook 

bekend terrein. Superleuk zo op het gemakje kijken 

hoe het leven er uit ziet. Dan richting de brickmakers. 

Maar ik ben ook nieuwsgierig naar de vuilstort. Een 

stijl weggetje op net buiten het dorp en we zijn er. 

Volop afval; een grote puinhoop. Ja vast de 

bedoeling, maar ook weer niet zo. En; er zijn wat 

mensen (vooral kinderen) bezig te rotzooien tussen 

het afval op zoek naar bruikbare dingen. We maken 

wat foto’s en rijden langs de brickmakers. Dit 

rondrijden vergt wat van de auto en de 

stuurmanskunsten; het is allemaal onverhard en met 

her en der flinke gaten en scheuren. Maar we zijn het 

gewend. En dan is het tijd om naar Nelly te gaan. We 

rijden er naar toe, en Sonja en ik ontdekken dat het 



inderdaad langs het weggetje ligt dat we jaren 

geleden eens getoerd hebben. We twijfelen nog 

even, maar moeten wel goed zitten. Als we even 

stoppen om een foto te maken komt er een auto 

aan en checkt Sonja het nog even. We zitten 

goed. Niet veel later zijn we op de farm. Met een 

warm welkom van Nelly, haar zoon vrouw en 

hun kinderen, en de opa en oma van de vrouw 

van haar zoon. Ingewikkeld, maar zo is het nu 

eenmaal. Die laatste zijn er om te logeren, de 

rest woont in de boerderij; vierde generatie die hier nu woont. We drinken wat en dan neemt haar 

zoon ons mee op een rit de boerderij rond; 1200 hectare groot! Schapen, koeien, en gewassen die als 

vevoer dienen. De schapen zijn net aan het lammeren. Leuk. En een prachtige rit door het landschap. 

Dan terug, en we starten met de braai. Lekker eten. We zitten in de overkapte veranda. Gezellig, maar 

wat rokerig. Dus gaan we buiten zitten; 

heerlijk. Er lopen twee lammetjes rond 

waarvan de moeder dood is. Ook grappig. En 

wat honden. Het is erg leuk zo met elkaar te 

praten over wat er speelt en de verschillen 

tussen beide landen en steden, en het is al 

donker als we terug rijden. Prima rit, er 

schieten nog wat hazen voor ons weg. Rond 

acht uur zijn we thuis. Tijd voor de verslagen 

en updates op Facebook. Morgen weer een 

dag. 

  



Zondag 10 februari: Ik sta rond kwart over zeven op na een 

slecht nacht. Het was een uur of een toen ik ben gaan slapen, 

en ik werd veel wakker. Er was veel herrie op straat, regen, etc. 

Dus minder fris en fruitig dan ik had gehoopt. Acht uur ontbijt 

en dan door naar de eerste kerk: St. Mary’s Catholic Church, 

die van Father Themba. Die er zelf overigens niet is; hij kwam 

vanmorgen nog even het jasje van Sonja langs brengen en 

meldt zelf naar andere projecten te moeten. We melden ons 

net na negen bij de kerk, die overigens om 9 uur zou moeten 

beginnen. We worden ontvangen en horen dat het de 

bedoeling is dat het rond half tien begint. Ik geef aan dat we 

dan tijdens de dienst de kerk weer uit sneaken daar we om tien 

uur bij de URC worden verwacht. Oplossing: ze beginnen toch 

gelijk maar met de dienst. En of ik de gemeente ook even toe 

wil spreken. We nemen plaats en dan begint het: als je nog 

nooit in zo’n kerkdienst bent geweest is het lastig uit te leggen 

hoe overweldigend en mooi het gezang is. Het begint ergens 

in een hoek en voor je het weet ben je letterlijk omringd door 

prachtig meerstemmig gezang ondersteund door geklap, 

bellen en ritmisch slaan op bijbel of liedboek. De dienst is 

voornamelijk in Xosa, dus we verstaan er niks van. Her en der 

wordt wat vertaald, maar het meeste niet. Maar dat is niet erg; de dienst is er immers niet voor ons. 

Ik spreek wat woorden, en na iets wat op een preek lijkt wandelen wij de deur uit, uitgezwaaid door 

een vertegenwoordiger van de kerk die ons ook nog snel de soupkitchen laat zien. Dan door naar de 

URC. Amos, de man van Dima staat buiten. We groeten hem en hij geeft aan dat we maar ergens 

moeten gaan zitten; de vergaderruimte is nu warm en donker. Dus zetelen wij netjes vooraan en wat 

later begint de dienst. Dima is onderdeel van de kerkraad dus zit op het podium en zwaait als ze ons 

ziet. Het is niet druk in de kerk. Maar daarom niet minder enthousiast. Ergens halverwege krijg ik apjes 

binnen van: Dimakatso. Die zit daar tijdens de preek en gebeden stiekem apjes te sturen. Met de vraag 

hoelang we blijven, of we naar nog een dienst gaan, etc. Terwijl ze misschien 4 meter bij me vandaan 

zitten appen we er vrolijk op los en stemmen zo af dat wij na de collecte vertrekken. Collecte is een 

feestje; kinderen eerst, dan vrouwen, dan mannen. Ik en Jan gaan te vroeg, maar dat is omdat ik 

verwachtte dat we gelijk zouden vertrekken. Even later stappen we inderdaad de kerk uit en rijden 

terug. Het is later dan ik dacht en ik wil naar Tsikie om hem verder te helpen. Na wat gesteggel met 

Jan en Sonja brengen die mij weg; zij gaan wat drinken bij de Forecourt. Ik werk met Ntsikie zijn hele 

administratie door, maak afspraken en rond het af met een geïmproviseerd contract waarin 8 punten 

staan waar hij zich aan moet houden om zijn zaak verder op te bouwen. Geen gekke dingen, maar 

dingen zoals het registeren van zijn 

bedrijf, het openen van een zakelijke 

regeling, beter bijhouden van 

boekhouding en dat ook laten 

controleren door Nelly of Pieter, etc. 

Maar het heeft me ook een beter 

beeld gegeven van zijn inkomsten en 

uitgaven. Hij krijgt bijvoorbeeld een 

uitkering van 1700 rand, maar zou 

met zijn werk makkelijk over de 2000 

rand moeten kunnen verdienen én 



twee mensen in dienst kunnen nemen. Hopelijk komen we zo ver. Net na een uur ga ik snel naar de 

Forecourt. Jan en Sonja zitten al te eten. Ik bestel ook wat. Om twee uur is er de vergadering van de 

Foundation om de AMG van morgen voor te bereiden. De stroom blijkt uit. Pieter komt even later aan 

en legt uit dat het om een Powershed gaat; het uitschakelen van de stroom in delen van het land/regio 

om zo te zorgen dat het verbruik niet 

groter is dan het aanbod. We gaan 

dus overleggen onder het afdak bij 

Pieter. Dima, iemand van wie ik de 

naam niet weet, Themba en Bulelani 

zijn er ook. Eerst over het geld dat 

nog op de rekening staat. Het plan is 

dat vast te verdelen zodat het niet 

verkeerd besteed kan worden mocht 

de Foundation een heel nieuw 

bestuur krijgen. Volgens afspraak 

gaat wat voor de Soupkitchen 

bedoeld is naar een account bij Kwiksave zodat ze daar per maand voor 500 rand boodschappen 

kunnen doen (plus de 1000 rand die Pieter elke maand sponsort en geld dat ze er zelf in stoppen). En 

een ruime 8000 rand naar Muniksville school met name om internet aan te sluiten en andere 

leerhulpmiddelen. Dan over de AGM. Zoals voorgesproken moet er een strikt deurbeleid komen en 

dubbel gecheckt worden dat degenen die echt een organisatie of belang vertegenwoordigen 

(registered stakeholders) de enigen zijn die mogen stemmen en nomineren. Ondertussen begint het 

enorm te regenen. Superfijn natuurlijk, maar het lawaai maakt een normaal gesprek onmogelijk. We 

gaan zo goed en zo kwaad als het kan door. Prima afspraken zo. En ook duidelijk gemaakt dat wij er 

ook alleen als toeschouwer bijzitten; wij zijn immers geen onderdeel van de Foundation. Pieter hamert 

erop dat ook in belang van democratie we het volgens de regels moeten doen en de uitkomst voor lief 

moeten nemen. Helemaal waar. Tot slot zetten we nog wat ideeën voor het bezoek van Kolff op een 

rijtje. Pieter vraagt nog of we het niet uit kunnen stellen tot na 8 mei, verkiezingen. Nee dat gaat niet. 

Ook goed. Dan is de vergadering voorbij. Ik praat met Bulelani na omdat we het Aquaponics plan nog 

moeten bespreken. Ik geef alle info die ik heb, en we spreken af voor april te inventariseren hoe en of 

we met een pilot op de farm van Dima 

kunnen starten. Dan door naar het terras 

waar Sonja en Jan al met Susan in gesprek 

zijn. Ik sluit aan, maar Bulelani komt langs. 

Zogenaamd om nog even naar de wc te 

gaan, maar ik vermoed dat hij een 

introductie bij Susan ook niet erg vindt. Dus 

ik stel ze voor en even later zijn zij beiden 

druk in gesprek. En dat blijft eigenlijk zo 

voor het komende uur (of langer) maar het 

is bijzonder boeiend en informatief om bij 

te zitten en zo nu en dan in te mengen. Om half zes moet de tent echt dicht maar is het ook mooi 

geweest. We nemen afscheid en lopen door de regen die nog steeds enthousiast valt naar onze flat. 

Tijd om verslag te schrijven. Sonja en Jan hebben wat eten gekocht in de supermarkt, dus dat en een 

hopelijk rustige avond en wellicht wat vroeger naar bed staan op het menu. 

  



Maandag 11 februari: kwart over zeven, tijd om op te staan. Zoals altijd zitten we om acht uur aan het 

onbtijt. Sonja heeft gisteravond nog bericht van Susan gekregen: zij heeft bij thuiskomst gelijkt gebeld 

met Bulelani om wat af te spreken rond een pilot van een vissenproject. Leuk dat het zo klikt! Pieter 

schuift aan bij het ontbijt, en het gaat natuurlijk o.a. over de AGM. Ntsikie komt ook, en Dima is er om 

9 uur. Ntsikie heeft het fotoalbum voor Brok bijna af, en Dima verwacht de dames van de soupkitchen 

om het met het geld in orde te maken. Pieter vraagt of we aansluiten dus dat doen we. Ze spreken af 

dan de dames 8000 rand krijgen, wat betaald wordt aan Kwiksave en daar als tegoed staat. Ze kunnen 

er elke maand voor 500 rand aan ingredienten voor kopen. Daar komt natuurlijk de 1000 rand van 

Pieter (zolang hij die blijft betalen) en eventueel hun eigen geld bij. Alles wordt gelijk geregeld en 

betaald zodat het geld niet op de rekening van de Foundation blijft staan. Zo ook met de school. Pieter 

belt Stephanie en niet veel later zit ze bij Pieter om een snel geschreven MOU te tekenen tussen haar 

en de Foundation voor een totaal van ook 8000 rand voor een internetaansluiting en lesmaterialen. 

Sonja en Jan zijn intussen naar Dordrecht High. Als ik klaar ben ga ik terug naar de flat, pak mijn koffer 

in en wacht op Sonja en Jan. Dan op naar het ziekenhuis met Dima. Interessante ontmoeting. Ze legt 

uit hoe het systeem werkt. Het ziekenhuis heeft een provinciale status wat vooral betekent dat ze 

minder geld krijgen omdat ze de taken die daarbij horen deels niet uit kunnen voeren. Naast het 

ziekenhuis zijn er twee klinieken; een in town, een in de location en drie op het platte land er omheen. 

Belangrijkste problemen: mensen komen niet naar het ziekenhuis (bewustwording). En daarnaast of 

misschien nog meer: verslavingen. Waardoor het misgaat met van alles. Bijvoorbeeld het niet innemen 

van medicatie tegen aids/hiv waardoor iemand doodziek wordt. En dan wél naar het ziekenhuis komt 

maar dan is het bijna niet meer te doen. Bezettingsgraad van de bedden is rond de 65%. En ze doen er 

alles zelf, behalve de afvalverwerking, dat is uitbesteed. Ook opvallend: kindersterfte wordt enorm 

goed gemonitord. Dus áls dat voorkomt ligt het ziekenhuis gelijk onder een vergrootglas. Of ze het nou 

konden voorkomen of niet. Want meestal niet natuurlijk. We maken afspraken voor het bezoek in 

april, en gaan terug. Proberen snel nog even wat te eten voor de AGM. En de rekening betalen. Dat 

laatste lukt niet, het eerste wel. Daarna zet ik Dima en Jan af bij het Youth Center waar de AGM is en 

Sonja en ik rijden nog even snel naar het moestuinproject naast het Multimediacentrum. Snel kennis 

maken. Het is een prachtige tuin. Ze zijn met zijn tienen; vijf mannen en vijf vrouwen. In het gebouw 

waar voorheen een kippenproject zat. Hun belangrijkste wens: meer (goede) grond.  Ik geef mijn 

contactinformatie en vol goede moet op naar het Youth Center. Aanvankelijk lijkt het goed te gaan. 

Bulelani loopt ijverig rond met lijsten, Themba probeert iedereen die niet mag stemmen naar de juiste 

plek te sturen. Wij zitten aan de ‘observers’ kant. Maar al snel wordt ons duidelijk dat het een zooitje 

gaat worden. Het aantal organisaties dat plots bestaat is groot, en volstrekt onduidelijk wie nu waarom 

bij de helft zit die mag stemmen. Een groep die ook maar blijft groeien. En op tijd starten; ho maar. 

Eerst nog allerlei vage moties en opmerkingen. Rond half drie gaat het dan van start. Nominaties voor 

voorzitter. Twee, waaronder Bulelani. Zij moeten even buiten de deur. Er wordt gestemd; en Bulelani 

delft het onderspit. Om een lange middag korter te maken: op deze manier moet Bulelani nog drie 

keer de zaal verlaten, Dima twee keer en uiteindelijk hebben we een heel nieuw bestuur met onder 

andere onruststoker Duddley Fitz als secretaris, Bulelani met pijn en moeite als algemeen lid en Dima 

ligt er uit. Met name dat doet zeer. Maar het maakt ook pijnlijk duidelijk hoe enorm gevoelig het idee 

is dat je vooral democratisch moet zijn, niemand moet passeren, etc. Dus dit is het. Pieter wil hem 

smeren met ons, maar de nieuwe voorzitter fluit hem terug. Eerst wat woorden van dank. Vooruit dan 

maar. En dan weg. Ik maak nog wat foto’s en schud iedereen toch maar even de hand. Op naar de 

Forecourt, voor ons met het idee daar op een leuke manier afscheid te kunnen nemen. Bulelani nodigt 

ook de nieuwe voorzitter uit, dus het wordt een pijnlijke zitting waar de discussie vrolijk verder gaat. 

Ik onderbreek op een gegeven moment en stel dat wij (ik) hier geen zin in hebben: we willen gewoon 

afscheid nemen van onze vrienden, de mensen die hard gewerkt hebben ons bezoek tot een succes te 

maken. Vooruit dan maar. Pieter spreekt nog wat wijze woorden, ik bedank, we schudden handen en 



omhelzen, en gaan dan bijna uiteen. Want de discussie blijft maar door gaan. Ook omdat het 

gerelateerd wordt aan het bezoek van burgemeester Kolff. Ik geef aan de voorkeur te geven aan dit te 

organiseren met vooral de ‘oude’ Foundation. Sonja en Jan rijden ondertussen even naar Charlotte om 

afscheid te nemen. Dan pak ik nog maar een biertje met Bulelani en Themba. Maar een kwartiertje 

later is het dan zo ver: afscheid. Elmarie is er ook nog even, fijn dat we haar ook nog gedag kunnen 

zeggen. En op pad. Prachtig rijden in de langzaam zakkende zon. Sonja rijdt het eerste stuk, halverwege 

wisselen we. Rond half negen begint het zoeken naar een hotel...  

Het plan is dat op de bonnefooi te doen. We komen vast wel wat tegen. Nou… nee. We zitten kennelijk 

niet in het beste deel van Bloemfontein, het is overal een grote puinhoop en vooral industrie. Dan de 

gps maar aan. Kijken of iets er beter uit ziet. We komen daarmee wel meer in het centrum en vinden 

hotels, maar de een na de ander is of vol of gewoon veel te duur. Dan telefoon maar aan. Uiteindelijk 

zoek ik een lodge op aan de rand van de stad, ook in de hoop er te kunnen eten. Het is inmiddels kwart 

voor tien. Om 22:00 komen we er aan. Ja ze hebben plek. En oh ja, de keuken is dicht vanaf 22 uur. 

Eerste optie is een huisje huren. Twee slaapkamers, goedkoopste optie. Proberen maar. We moeten 

er even naar toe rijden om het te bekijken. Dat blijkt een uitdaging. Allereerst het huisje vinden in het 

pikdonker. Maar het heeft enorm geregend. Dus een flinke modderstroom heeft de boel overspoeld. 

En zo te ruiken zit er ook wat rioolwater bij. Maar grootste probleem: het is kantje boord dat de auto 

niet vast komt te zitten. We bekijken het huisje, maar vinden het niks. Terug maar. Dus rijden we 

verder. Maar dan moet ik keren. Ik stap uit om de ondergrond goed in te kunnen schatten. Ik keer, 

maar dan zakt de auto toch weg. Shit. Sonja achter het stuur, ik met mijn blote handen graven, en wat 

steentjes en zo achter het wiel. Bij poging drie waarbij ook Jan de auto helpt duwen komt hij los. Terug 

rijden lukt, en we boeken een hotelkamer. Ik pak vast de koffers. Die staan net in de lobby als de gast 

achter de balie zegt dat het hotel óók nog een stukje rijden is. Grrrrr. Wat een dag. Vooruit dan maar. 

We rijden, parkeren, lopen naar de kamer en dineren met wat chips, biltong, yoghurt en een biertje. 

En dan slapen. Het zit erop! 

 

 


