BEZOEK ZUID AFRIKA 8-12 APRIL 2019
[Wouter Kolff, Gea Davids, Rob Kooijman, Mafalda Weerts, David Schalken, Marian Pater, Huib
Kooyker, Merlijn Timmers]

MAANDAG: Zes uur verzamelen bij het stadskantoor. Het lijkt wel een schoolreisje. Spullen in de taxi.
Ik, Rob en Mafalda in de ene taxi. Gea, Wouter en David in de andere. Op naar Schiphol. File dus het
duurt even, maar daarna gaat het vlot. Inchecken. Koffie drinken. Naar de gate. Onderweg nog wat
spullen kopen. En dan de vlucht. Tja. Prima gegaan. Paar filmpjes gekeken, beetje ouwehoeren en 10,5
uur later sta je in Johannesburg. Al weer. Best gek om zo snel weer terug te zijn. Rob en Mafalda pinnen
even. Dan naar het hotel. En ja, dat is toch een stukje lopen. Inchecken gaat ook op het tergende
gemak, maar dan rond een uur of elf ’s avonds hebben we elkaar welterusten gewenst en zit ik op mijn
kamer. Douchen. Kopje thee. Slapen. Morgen om half vijf weer op.
DINSDAG: Om vijf uur verzamelen we, dus een
kort nachtje. Maar prima. We lopen naar de
incheckbalie en gaan daarna voor ontbijt. Ik
neem yoghurt met vruchten. En koffie. Het
smaakt uitstekend. Dan met de bus naar het
vliegtuig en de binnenlandse vlucht. Een
peulenschil. In East London halen we de auto’s
op. Natuurlijk een ‘gratis upgrade’ dus een dikke
bak. Maar ja, we klagen niet; het rijdt heel fijn.
Net buiten East London wisselt Gea van plaats met Wouter die graag wil rijden en gaan we op pad
richting Dodrecht. De burgemeester, Gea en Rob in de voorste auto, ik en Mafalda in de tweede. David
rijdt met Huib vanuit Johannesburg. De rit is leuk, mooi uitzicht en gaat voorspoedig. Een korte pitstop
in Queenstown en dan door. Om 13 uur zijn we al in Dordrecht. We maken een foto bij het naambord.
Dan op naar de B&B. En de rollercoaster beging. Eerst is daar Pieter. En Lisa, etc. We begroeten
iedereen en drinken en eten wat. Marian Pater is hier al dus die sluit aan. Ik heb mijn bord nog niet
leeg of mr. Mkwasi, de voorzitter van de Foundation meldt zich. Ik ga met hem even apart zitten om
het programma door te spreken. Ik nodig hem uit voor de avond. Dat is even gedoe met Pieter, maar
wordt prima opgelost gelukkig. Ook Bulelani meldt zich. En danFather Temba. Vervolgens een van de
counselors. En zo gaat het door. Intussen is via bericht van Hans Kloppert op mijn netvlies gekomen
dat het belangrijk is om de gemeente Emalahleni onder druk te zetten voor de Fieldband. Anders is het
einde oefening in juni. Dus ik trek aan alle touwen die ik kan vinden. Inzet: ontmoeting met de
burgemeester, en bij voorkeur afspraken maken zodat ze donderdag in haar speech kan zeggen dat de
financiering voor de komende jaren is toegezegd… Het gaat allemaal in sneltreinvaart. Een bezoek aan
het museum staat op het programma. Ik ga met Mafalda eerst even water en wat biertjes en wijn
kopen. Op de terugweg zie ik Phumezo. Ik bespreek met hem wat er speelt. Dan even een schoon tshirt aandoen. En terug naar de B&B. Op naar het
museum. Onderweg stoppen we om het gemolesteerde
gemeentehuis te bekijken. Tsjonge wat een puinhoop.
Het museum is aardig om te zien. Daarna lopen we even
langs de kerk. Bezoeken de slager, waar Bulelani wat
biltong koopt. Leuk om de slager even aan het werk te
zien. Doordat ik, Mafalda, Rob en Bulelani wat langer
blijven praten raken we apart van de rest. We lopen op

het gemak terug en ontmoeten nog een leuke jongeman die van Dordrecht High komt. Pientere gast
waar we tijdje mee in gesprek blijven. De rest loopt naar de Forecourt, ik ren even naar het MMC om
Ntsikie te spreken. En wat staat daar: die oude fotoprinter. We slepen hem samen naar zijn kantoor,
uit het zicht. Weg met die zooi. Ik bespreek zijn vorderingen. Die zijn er wel, maar sporadisch. Vooruit
dan maar. Ik ga weer terug; morgen kom ik terug met de rest van de mensen. Daar zie ik Mayo. Same
old story. Maar ik beloof wel langs te komen met Rob. Dan zijn Huib en David daar ook intussen, leuk
om ze te zien. Ik loop met Huib en Bulelani naar de supermarkt om batterijen te kopen, en nog wat
biertjes. We drinken ze op en de groep groeit snel aan. Dima en Amos. Themba. Ntsikie. En zo door.
Dan sluiten we aan bij de braai. Er zijn een hoop mensen, ik ken ze gelukkig bijna allemaal. Ook wel
bijzonder om dat op te merken. Ik stem met Pieter
even af over de benodigde praatjes. En haal een
vest; het is koud. Het welkom is warm en zeer wel
gemeend. Pieter spreekt, en daarna Wouter Kolff.
We bedanken Dima, Bulelani en Pieter. Het wordt
gewaardeerd. En wij krijgen leuke presentjes van
Pieter. Rob spreekt ook een paar mooie en zeer
gemeende woorden. Om ten slotte onder regie van
Pieter het glas te heffen op de vriendschap. In regel
met Huib nog een groepsfoto. En dan eten. En praten. Zeer succesvol. Er komen afspraken bij. We gaan
morgen ook naar de mijn; Gary is er. Hij is blij met de zoute drop en sigaren die ik heb meegebracht.
Geroerd eigenlijk. Maar ook de arts van het ziekenhuis is er. Leuke dame, we gaan morgen ook bij haar
op bezoek. En ik krijg van Gary een flesje moonshine (illegaal zelf gestookte drank): ik ben benieuwd.
Even later proeven we hem; lekker! Een zeer geslaagde avond die voor alle delegatieleden informatief,
leuk en verwelkomend was. Precies de bedoeling. Rond half elf is het mooi geweest. Tijd voor bed. Of
verslag schrijven. En zo. Morgen verder.
WOENSDAG: Om een uur of zeven sta ik op na een heerlijke nacht slaap. Was ik wel aan toe. Ik douche,
pak alle spullen voor de dag en ga richting B&B. Koffie en dan ontbijt. In buffetvorm en prima geregeld.
We nemen onder leiding van Gea het programma
door, ik vul aan. Onder andere met gepland bezoek
aan Mayo. Daar starten we mee. Eerst gaan Rob en
ik samen zodat Rob hem zoals hij zelf zegt eens
‘goed in de ogen kan kijken’. En dat is nodig ook. Ik
app Mayo zodat hij klaar staat. Volop goede
verhalen natuurlijk. Rob voelt hem stevig aan de
tand. En ondertussen knoop ik een praatje aan met
een andere gast die voor de garage aan een auto
staat te sleutelen. Met een goed gevulde gereedschapskist. Hij heet Captain. En als ik hem zo laat
vertellen wordt het plaatje anders ingekleurd. Kennelijk sleutelt hij veel aan auto’s, en zijn
vermoedelijk veel van de foto’s die Mayo stuurt van projecten die híj doet. Ondertussen arriveert de
rest. Mayo is hiermee afgeleid, zodat ik Rob voor kan stellen aan Captain. Die hoort het ook aan, en
confronteert vervolgens Mayo weer. Die maakt er weer een mooi verhaal van. Eerst klopt er niks van
waar Rob hem mee confronteert. Later wordt het dat ze samenwerken. En weer later dat Captain het
werk doet en Mayo zorgt voor de acquisitie. Voelt toch niet helemaal goed. En we willen ook dat Mayo
contact zoekt met de Foundation. Ook heeft hij nog een mooi verhaal dat hij 10.000 Britse Ponden
subsidie krijgt van een Engels fonds. Dat is een hoop geld. Ik zeg gelijk: als je zoveel krijgt heb je ons
niet meer nodig! Wat echt zo is. Maar Mayo denkt daar anders over. Rob vraag of hij de documenten

wil sturen, en ik fotografeer ze ook.
Dan gaan we weg. Op naar
Muniksville school. Ik zet de groep
af en scheur even terug om Ntsikie
op te halen. Oeps, vergeten.
Stephanie leidt ons rond. Het maakt
veel indruk op de groep. Vooral de
enorm slechte staat van de wc’s. Een
gore rotzooi, kapotte plees vol
resten van uitwerpselen. Bah. Maar
we maken ook foto’s in de klas, ik
mijn selfie met de kinderen, en ze
zingen mooi voor ons. En de brieven uitwisselen natuurlijk. Goed bezoek! Dan door naar Anako. We
worden goed ontvangen. Met kindergezang. Dat volgt nog twee keer, in andere lokalen. Ook zien we
het computerlokaal, de keuken, etc. En ook hier wisselen we de brieven uit. En ondertussen appt Dima
me dat ze hongerig op ons wachten bij de
Soupkitchen. Ik zet er dus een beetje druk
op, en tegen twaalven vertrekken we. Naar
de soupkitchen. Ik weet de weg nog, en we
worden wederom met veel gezang
ontvangen. Gea zet ook nog een lied in.
Ongelooflijk hoe goed Gea dat soort
dingen kan en weet; heb ik veel respect
voor! Dan beginnen ze eten uit te delen en
we bekijken het geheel. Goed om te zien.
Ondertussen maak ik afspraken met Dima
voor Huib en zijn fotoproject, en ontdek dat ik vergeten was dat we eigenlijk haar kerk zouden
bezoeken om vijf uur. Dat gaan we niet halen; we gaan naar de mijn en daarna naar de dokter! Sorry
Dima. We verzetten het naar morgen. Na de soupkitchen lunchen in de B&B. Om daarna naar Ntsikie
te gaan. Hij legt zijn verhaal mooi maar ook
verlegen als altijd uit. Ik help hem. In de groep is
enthousiasme hem te helpen. Boter bij de vis.
Maar ik stap op de rem: Ntsikie moet huiswerk
doen. Uitzoeken wat voor printer, en vooral wat
zijn kostprijs voor prints dan gaat zijn. De
burgemeester vindt me wat te streng, maar
accepteert het wel. Fijn. En goed voor Ntsikie. We
bezoeken ook de kapper, en Rob praat nog door
met Ntsikie. Dan door naar de mijn. Ntsikie gaat
ook mee. Ik moet even zoeken naar de shop van Gary. Vind hem uiteindelijk en we laden de helmen
en Gary in mijn auto en gaan naar de mijn. Het hele laatste stuk is flink onverhard en Wouter heeft het
daarbij zichtbaar naar zijn zin. Het is ook leuk om hier te rijden en de dikke wagens doen het
moeiteloos. De mijn is leuk om te zien, zelfde verhaal als vorige keer. Maar leuk voor het nieuwe
publiek, al heeft Mafalda het niet zo op de krappe ruimte. Maar ook discussie: is dit nou wel goed, die
vervuilende steenkool? Zo wordt ook besloten dit bezoek maar buiten onze Facebook en dergelijke te
houden. Ok… Dan nog een meer uitdagen weggetje: ik zet de auto toch ook in 4x4 lage giering en

difflock. Misschien niet perse nodig, maar wel prettiger
rijden. Boven de mijn maken we nog een paar foto’s. En
dan op weg terug. Bedoeling is de dokter (naam?) thuis
nog te bezoeken. Ze is nog met zwangerschapsverlof,
maar wil ons graag ontmoeten. Ik zet iedereen af bij het
hek naar de farm, en ze rijden/lopen naar de farm terwijl
ik Ntsikie en vooral Gary terug breng. Bij het wegbrengen
van Ntsikie komt Bulelani aanrijden. Hij is op zoek naar
ons. Ik heb zijn berichten gemist omdat ik zat te sturen. Hij gaat met mij mee terug rijden, dus we rijden
naar het pompstation om daar zijn auto te laten staan. Ik ga nog even snel langs mijn kamer om een
plasje te doen, en pik Bulelani op. Daar staat ook Dima, met de grote auto van David en Huib. Zij heeft
namelijk Huib ergen in de township achter gelaten. Zeer tof! Maar ze moet de auto kwijt. Ik parkeer
hem, en dan rijden we naar Tyoksville om Dima thuis af te zetten. Dan door naar de dokter. Gezellig
en onder genot van kop koffie wisselen we wat uit, wij haken aan bij het gesprek dat al gaande is. Rond
kwart over zes gaan we terug, naar Valentines. We rijden gelijk door. Daar blijkt ook Mkwasi te zijn.
Kennelijk had hij verwacht nu met ons en het businessforum te praten. Geen idee waar hij dat vandaan
haalt. Ik leg uit de we hen best willen ontmoeten, maar dan op vrijdagmorgen. Zucht, wat een gedoe
weer. In de auto heb ik ook al met Bulelani overlegd om bevestiging te krijgen van het programma met
de municipality morgen. Dat blijkt bevestigd. Maar ik leg nogmaals uit dat de Fieldband onderdeel van
het programma moet zijn, en we inzetten om financiering ervan door de municipality. Duizendste keer
dat ik er over begin maar het is ook belangrijk. Bij Valentines kunnen we gelijk aan tafel. Het is prima
geregeld. We eten en nemen de dag door. Tegen het einde van het maal komt ook de municipal
manager nog even binnen. Ook over morgen. Want het moet duidelijk zijn hoe het programma met de
municipality in elkaar zit. Vooral de formaliteiten. Ik begin nog maar ’s over de Fieldband. En Wouter
benadrukt ook het belang van steun aan de school. Gea nuanceert: dit is toevallig één situatie die wij
bekijken, maar moet zich verhouden tot wat er op álle scholen speelt als we van de municipality steun
willen vragen. Maar wel ook leuk dat er tijdens de maaltijd nagedacht wordt over wat we verder
concreet kunnen doen. Het gaat de goede kant op. Geslaagde dag in ieder geval. Ik bel Pieter na het
maal zodat we hem nog kunnen ontmoeten in de B&B om afscheid te nemen. Want hij is vanaf
morgenochtend weg. We drinken een bak koffie samen en er worden woorden van dank gesproken.
Vooral door Pieter, want hoe Wouter Kolff ook probeert; hij krijgt geen kans meer dan twee zinnen
achter elkaar te zeggen zonder dat Pieter het gesprek overneemt. Maar dan zit de dag er toch op.
Iedereen gaat slapen, zit ik dan met mijn biertjes, wijn en fris. Niks avondje doorhangen deze keer
geloof ik. Maar prima; geeft met tijd voor dit verslag.

DONDERDAG: Ik slaap wat minder goed vannacht; het blijft maar
malen met dingen waarvan ik denk dat ik het nog moet regelen.
Tegen 7 uur sta ik op, even douchen, spullen pakken en op het
gemak een bak oploskoffie terwijl ik het nieuws lees. Rond kwart
voor acht ga ik richting de B&B, waar we later allemaal verzameld
zijn voor ontbijt. Allemaal, behalve Huib. Hij is nog in de township,
geen idee waar, ik ben enorm benieuwd. Ik spar ondertussen met
Nelly via WhatsApp over het bezoeken van het bejaardenhuis, en
de spullen die naar ACVV moeten. Dan komt Huib binnen, samen
met Dima. Hij wordt ontvangen met applaus en vertelt
enthousiast over zijn avonturen. Het klinkt super: precies waar ik
op gehoopt had! Huib moet nog ontbijten en praat door; Dan snel
ik even naar Nelly’s kantoor. Niemand thuis. Dus ik rij weer terug.
Ik probeer het hoofd van Nerianhof te bellen; tegen tien uur kan
ik terug bellen. Dus net voor we naar het ziekenhuis gaan bel ik
nog een keer en krijg haar te pakken. We zijn welkom in het
bejaardenhuis. Fijn! Dan naar het ziekenhuis. De arts is er ook, fijn
dat ze er bij kan zijn. We starten in de boardroom voor het
uitwisselen van informatie. Het hoofd van het ziekenhuis, Tabile,
legt uit wat de belangrijkste uitdagingen zijn. Dat zijn er vele, maar de grote reisafstanden (tijd die het
een ambulance kost om ergens te komen), voorlichting
en drugs- en drankmisbruik zijn grootste zorgen. Dan
een rondleiding. Goed om alles zo te bekijken. En dan
loopt de tijd al weer te hard door dus ik zet er weer
vaart achter. We maken nog een foto buiten, en dan op
naar het bejaardenhuis. Ze zijn blij met onze komst. Rob
spreekt namens DOV en overhandigt de rollator en
andere spullen. We wisselen wat uit, en gaan dan
voor de rondleiding. Daarna overhandigen Rob
en de burgemeester de rollator aan een man die
hem goed kan gebruiken. We moeten wel eerst
even wachten tot hij naar het toilet is geweest…
Maar daarna loopt hij weer als een kievit! Dan
door naar Wolva’s Farm, de boerderij van Dima
en Amos. Supertof om daar te zijn en het mooie
werk van de twee te laten zien. Ik vond dit een
goede manier ze te complimenteren, en dat werkt ook zo volgens mij. We eten een heerlijke lunch, en
dan door terug naar de B&B. Ik stap in de auto. Eerst
richting Mayo, om hem te vertellen dat hij contact
moet zoeken met Mkwasi, en dat hij waarschijnlijk
bedrogen is met zijn ‘gift’. Maar hij is er natuurlijk
niet. Wel vind ik Captain, die druk aan het werk is. Ik
praat nog even met hem door. Hij werkt veel, en
maakt ook graag gebruik van de garage van Mayo.
Maar op gegeven moment wilde Mayo en zijn vader
1000 Rand per maand hebben. Beetje te gek. Dus
toen Captain dat niet wilde betalen gingen ze akkoord met minder. En wat doet Mayo dan? Slapen

achter zijn desk. Elke dag weer. Dat klinkt wel geloofwaardig… Dan rij ik even naar Ntsikie om te kijken
of hij zijn berekeningen en voorbereiding op orde heeft. Dat heeft hij. Ik help hem zijn verhaal op orde
te krijgen zodat we voorbereid zijn, en dan ga ik
terug om de rest op te halen. Eerst langs Ntsikie,
daarna de Fieldband. Bij Ntsikie stappen alleen
Rob, David en Marian mee naar binnen. Ntsikie
doet het goed. Ik help hem wat maar hij weet te
overtuigen en de printer wordt onder voorbehoud
van overleg met de DOV achterban toegezegd.
Mooi zo! Dan naar de Fieldband. Ze oefenen, maar
het is niet druk. Morgen is er kennelijk een grote
toets op school, dus veel kinderen zijn daarvoor aan het leren. Phumezo praat ik bij over alles wat er
speelt. En hij praat mij bij. Zo wist ik niet dat bij beide Fieldbands (hier en Indwe) er twee keer per
week bijeenkomsten zijn. Een keer om flink
te oefenen, een keer om meer aan Lifeskills
te doen. Goed om te weten! Maar zat dus
onvoldoende op ons netvlies. Phumezo is
ook relaxed over financiering. Hij kent de
nieuwe burgemeester en vertrouwt erop
dat ze financiering wel door zet. We
bekijken
de
Fieldband,
en
rijden dan door
naar Dima’s kerk, de NGK. Daar is nog niemand, dus ik probeer met Huib
zijn huis terug te vinden (daar waar hij vannacht heeft geslapen). Maar we
rijden alleen maar weggetje in en uit zonder het te vinden. Terug naar de
kerk. Daar is nu wat volk. En ook Dima komt aan. Ze vertelt e.e.a. over de
kerk, en we bekijken het. En
dan is het tijd te gaan. De ene
auto rijdt terug, wij rijden met
Dima en Huib nog even langs
‘het huis’. Huib maakt nog
foto’s en ik zorg voor wat geld
om haar te bedanken. Het
zonlicht is ineens prachtig nu hij zo laag is dus ik stel Huib
voor boven bij Tyoksville nog wat foto’s te maken. Doen
we. Snel omhoog rijden en wat platen schieten. Dan terug naar de B&B. Maar het ligt is nog steeds
mooi. Dus rijden we ook nog even naar de kerk; eruit halen wat er in zit. En Huib maakt erg mooie
foto’s vind ik. Dan omkleden en verzamelen. Mkwasi komt aan; het wordt weer wat later. Ik haal dus
wat drinken en we wachten. Even na half zeven komt het startsein en rijden we naar het Youthcenter.
Er is behoorlijk wat volk, maar wat een sfeer. Het is
koud en ze hebben hun best gedaan, maar er brand
maar één lamp en tja; het ziet er niet uit. Maar we
weten hoe het gaat. Allemaal ons plekje, en dan de
speeches. Vooral Father Temba neemt zijn tijd. Maar
het gaat prima. En er worden toezeggingen gedaan;
burgemeester Kolff doet het uitstekend en wint
steun voor zowel de Fieldband als de school in

Muniksville. Bravo! Ik heb het knap koud; ik heb mijn vest aan Dima gegeven. Want die had het ook
koud. Maar al met al een geslaagde avond; fijn dat het toch nog door gegaan is. We gaan terug naar
de B&B en drinken nog wat. Kan ik toch dat flesje wijn nog aanspreken. Tsjonge. Het was best
doorwerken, maar wederom een heel geslaagde dag! Ik ga terug om mijn verslag te schrijven. Daar
hang ik mijn telefoon aan de lader, want die was leeg. Nieuwsgierig naar hoe het in Nederland is gegaan
met de Van Dis lezing. Ook die bleek heel geslaagd! Mooie dag zo.
VRIJDAG: Ik sta wederom rond 7 uur op. Was gisteren toch nog laat voor ik klaar was met de website
en het bijwerken van de FB pagina. De nacht was aardig, maar weer onrustig geslapen. Ik douche en
pak mijn koffer in. Hoewel inpakken: het ding is bijna leeg nu alle spullen die ik hier heb achtergelaten
er uit zijn. Dan naar de B&B. We ontbijten en nemen de ochtend nog een keer door. Ik probeer contact
te maken met Dimakatso om te zorgen dat we nog langs de soupkitchen kunnen. En Rob haalt geduldig
alle nietjes uit het schilderij zodat het van het frame
gehaald kan worden en opgerold. Ik hoop dat het in
mijn koffer past. Lisa brengt een kartonnen koker,
super. Ik pas, maar hij is te lang. Dan maar als
handbagage. We vertrekken naar het YouthCenter
voor een afspraak met de Business Forum. Het is er
druk, maar niet met mensen die voor ons komen. We
staan net op het punt weer weg te gaan als onder
andere Duddley Fitz zich meldt. We gaan aan de
achterkant maar buiten staan; de sleutel is er nog niet. Ik geef aan dat we niet veel tijd hebben. Tijdens
de intro van de voorzitter komt dan toch de sleutel en gaan we binnen zitten. We stellen voor en zij
gaan iets vertellen over hun bedrijfjes. Op
zich interessant, en met name Rob stelt
vragen, maar ik dring aan: opschieten, we
moeten door. Dan ronden we af. Door met
de Foundation. Eerst koffie. Dan ga ik maar
eens vragen. Gaan we nog overleggen? Ze
verwachten ons om half elf bij de
soupkitchen. Eh ja, wel de bedoeling. Dus
daar gaan we. Ook nu moet ik thema’s en
vragen afkappen om het tempo er in te
houden. We spreken af dat de Foundation eerst vooral zorgt voor goede communicatie, en daarna ook
kanaal wordt of kan worden voor projecten. Net na half elf zit het er dan op. Gauw naar de location
om de soupkitchen te bezoeken. Ze staan al klaar. Rob vertelt ze dat de DOV gaat zorgen dat ze ook
een derde dag kunnen koken. Wow. Goed nieuws. Verder
heeft Gea nog wat cadeautjes van de gemeente, en Rob nog
een flink pakket t-shirts. Tof. We maken foto’s van het
overhandigen, en dan naar de scholen. Eerst Muniksville.
Drukte van belang daar: het gebouw wordt gebruikt om te
oefenen voor de grote korenwedstrijd van vanmiddag. Maar
Stephanie is er, en de
brieven
die
zijn
geschreven. Perfect. En: volgende ronde per e-mail spreken we
af. Ook vertellen we dat onze burgemeester uitstekend lobby
werk heeft verricht voor de school. Dus ze moet ons goed op
de hoogte houden van de voortgang van vernieuwing van de

wc’s. Zo nodig kunnen we nog proberen druk te zetten.
Dan naar Anako. Ook hier brieven ophalen en foto’s
maken. En dan naar Ntsikie voor het goede nieuws: de
DOV ondersteund een printer voor hem. Wow. Hij is
dolblij. Ook hier foto’s, en dan zit de tijd er bijna op. We
pakken de boel in, tanken de auto’s vol, nemen afscheid
en gaan richting Queenstown. Marian, Huib en David
blijven nog een nachtje hier. Het rijden gaat
voorspoedig. In Queenstown eten we een pie uit de
supermarkt buiten op de stoep. Met een ijsje en wat fruit erbij. En weer rijden. Het gaat prima zo. Bij
East Londen stoppen we nog even langs de kust voor koffie of in
mijn geval een milkshake. Prachtig uitzicht over de oceaan. We
rijden nog een stukje langs de kust en dan de drukte van East
London in. Auto’s nog even voltanken, daarna inleveren op het
vliegveld. Voor inchecken moeten we nog even wachten en tot
onze teleurstelling kan de koffer niet meteen worden
doorgeboekt. Pech gehad. We eten nog wat, Mafalda trakeert
ons op de goede afloop. En dat is het ook: het was perfect. Nu zit ik in het vliegtuig naar Johannesburg.
Daar twee uurtjes om over te stappen en op naar huis. Het waren heel volle maar succesvolle dagen.
Meer was er echt niet uit te halen volgens mij!

