Nieuwsbrief 4 - 2018 – Foto’s, meer chaos en afzetmarkt voor pommegrenades
gezocht
Beste allen,
Mijn vorige nieuwsbrief eindigde in een roadblock. Vanochtend was echter nog indringender.
We weten al zolang we in dit land komen dat het land simpelweg niet veilig is en waarschijnlijk
ook nooit veilig zal worden. Dit aan den lijve ondervinden, is echter nog een tweede ding.

Foto’s en acties
Voor ik jullie meeneem in de avonturen van vandaag, eerst de beloofde foto’s die gisteren
ontbraken:

Bovenaan de wensenlijst van Boithuto stond 20 dozen met kopieerpapier, de voorraad van een
jaar. Onze Toyota ging er bijna van door zijn veren, maar die actie is gelukt J. Op de middelste
foto zie je de blije reactie van het nieuwe schoolhoofd Lucas. Op de linkerfoto staan ook nog
tasjes met extra kleding en hygiënische middelen voor de twintig kinderen van de school die
wees zijn en/of uit de allerarmste families komen. Ondanks de korte tijd heeft Britt dat toch
weer voor elkaar gekregen, super. Die moeten we nog uitdelen.

Op de linkerfoto sta ikzelf met Dinah. Dinah is de administratieve ondersteuning voor de
school die wij maandelijks betalen. Zij zijn hier nog steeds super blij mee en de ondersteuning
is ook broodnodig. Wel hebben we opnieuw benadrukt in de meeting van zondag dat het niet
de bedoeling is dat we haar salariskosten voor altijd blijven dragen. De nieuwe principal is het
hier hartgrondig mee eens, is ons zeer erkentelijk voor de steun en gaat zich opnieuw

hardmaken bij het ministerie van onderwijs deze kosten over te nemen. Tot die tijd blijven wij
voorlopig steunen.
Op de middelste foto staat de nieuwe deur van het klaslokaal van grade 2 die wij betaald
hebben, waarbij we verrast werden met nieuwe versieringen op de lijst rondom. De school ligt
er echt netter bij dan ooit tevoren, in alle opzichten.
Op de rechter foto staat Edgar samen met onze vaste aannemer Joseph (met hoed), Peter
Molepo (blauwe bloes) en Lucas (met tja… wat zal ik ervan maken, met buik dan toch maar ;-)).
Ze zijn hier druk in gesprek hoe we de veiligheid van het hostel kunnen verbeteren. Ook dat is
een lang gekoesterde wens, waar verschillende oplossingen voor zijn. We bespreken de beste
en Joseph zal hier een offerte voor uitbrengen.

Last but not least: lieve Britt zoals ze helemaal in haar element is en iedereen haar het
allerliefste ziet, temidden van de kinderen van de jongere grades met in het rood een nieuwe
lerares op de achtergrond, die eveneens een supergoede eerste indruk gemaakt heeft.

Chaos van vandaag
Om 06:00 uur waren Britt en ik alweer uit de veren. We overwogen
een andere weg te nemen naar de lodge, maar dat zou uren omrijden
zijn en om bij Mosima Primary School te komen moesten we de weg
nemen, waar het gisteravond zo mis was gegaan.
We hebben ontbeten en stapten vol goede moed opnieuw in de auto.
Die had echter een lege accu, want in de commotie van de avond
ervoor was ik de lichten vergeten uit te zetten L. Dat was echter zo
opgelost door twee uiterst vriendelijke, donkere mannen. Toen de
weg weer op en in het volle daglicht, ziet het er allemaal toch een stuk
plezieriger uit en we waren weer op weg samen.

Toen we aankwamen bij het punt waar het allemaal gebeurd was, hadden we eigenlijk
opnieuw meteen rechtsomkeert moeten maken. De eerste truck die we gezien hadden in
lichterlaaie, was geen vrachtwagen, maar een public bus, waarschijnlijk waar mensen in
gezeten hebben. De ambulances stonden er nog
en er was veel te veel volk op straat. De enige
goede foto die we hebben kunnen maken, was
die ik hier bijvoeg, maar met het maken van deze
foto ging de agressie ook onze kant op, dus dat
was geen goed plan. De bevolking was volledig
donker, agressief en onrustig. Enkele meters
verderop werden we opgevangen door de politie
die ons Seleka in stuurde. Voor ons zagen we de
ravage nu pas goed. De weg was volledig
geblokkeerd met minimaal vier uitgebrande
vrachtwagens.
Toen we dachten dat we het ergste gehad hadden, kwamen we in een soort van oorlogsgebied
terecht en bevonden ons in een fuik. Overal vuurtjes, gebroken bushokjes, glasscherven,
prikkeldraad, stenen waarmee bekogeld was, vernielingen, roadblocks op alle zijstraten zodat
je geen kant op kon, politie en vooral overal boze en agressieve menigten. En daartussendoor
schoolkinderen in keurige uniformen die naar school stapten. Het was surrealistisch en
gevaarlijk. We realiseerden ons dat de acties van gisteravond niet de acties waren van een paar
rebellen, maar van een volledig stad die gestructureerd in rep en roer was gekomen. Voor
omdraaien was het echter te laat, dus het enige wat we konden doen was blijven rijden met
dichte ramen en gesloten deuren en voorkomen dat we meer aandacht trokken dan enigszins
nodig. Dit duurde een kilometer of 10 en toen werd het iets beter, maar de roadblocks op de
zijwegen hielden nog tientallen kilometers aan. We waren inmiddels op minder dan 5
kilometer afstand van ons project Mosima, maar het was onverantwoord om daar te komen, los
van het feit dat het zandpad om daar te komen ook geroadblockt was en we ook even iets
minder passie voor de bevolking voelde en vooral behoefte hadden onze persoonlijke
veiligheid te borgen.
Ook dit is Zuid-Afrika. Een Zuid-Afrika dat je liever niet wilt meemaken, maar wel een ZuidAfrika dat bestaat en dat groter lijkt te worden. De onrust in Seleka schijnt al vanaf december
te bestaan met allerlei opstootjes, maar niet in deze aard en omvang. De kern van de onrust is
dat de regering besloten heeft een nieuwe regeringsleider te plaatsen, zonder te luisteren naar
inbreng van de bevolking. De bevolking is en/of voelt zich dan ook niet gehoord en dat uit zich
in de huidige agressie. Met het geweld van gisteren en vandaag proberen ze een aftreden te
forceren, zodat hun eigen leider naar voren kan komen. En dat is een beetje het nieuwe
systeem: iemand / een groepering is het ergens niet mee eens en zoekt zijn oplossing in
stakingen, protesten en geweld.
Wat wellicht nog het meeste indruk op mij althans heeft gemaakt is de gelatenheid waarmee
mensen hiermee omgaan. Mensen groeien hier op met geweld en vinden het normaal. Je krijgt
van een aantal mensen ongeveer dezelfde reactie als dat je zou zeggen: ‘Ons dorp heeft een
supermarkt’ of iets van die strekking. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd geconfronteerd
met geweld en vinden het dus ook gewoon. Britt is echt onthutst van het hele gebeuren, van de
zinloosheid waarmee geweld gebruikt wordt en wat mensen elkaar aan doen.

Wij zijn inmiddels na een enorme omweg met fijne
potholes (zie plaatje links, zoek de weg…) veilig terug bij de
lodge en voor vandaag wel even klaar. We hebben nog wel
contact gehad met onze geweldige contactpersoon
Thabitha voor de Mosima Primary School. Zij is naar ons
toegekomen in Swartwater en we hebben bijna twee uur
met elkaar gesproken. Ze vond het super jammer namens
de school dat we niet konden komen, ze hadden diverse
dingen voorbereid, maar ze begreep volledig het besluit. ‘It
is a rough day in our city, I am so sorry for you guys.’ Wel
spreken we alles door rond het project en rond haar inzet
en omdat ze nu toch op Swartwater was, konden we haar
ook laten zien hoe we dingen hier aangepakt hadden en wat
we afgelopen jaren in goede samenwerking met elkaar
hebben kunnen bereiken. Daarmee hebben we toch nog een
positief staartje aan de dag gegeven.

Tabitha is zelf een donkere boerin, die tegen de regels van haar volk in haar
ondernemersdroom leeft. Ze is hierdoor niet geliefd, want ze hoort te trouwen en kinderen te
krijgen in plaats van een farm te runnen. Het is echter een van de meest krachtige, stoere en
positieve vrouwen die ik ooit ontmoet heb en zet zich het hele jaar enorm in voor het Mosima
project in samenwerking met ons. Ze heeft zelf inmiddels 2.000 ha aan grond en verbouwt
tomaten, spinazie, papaya’s, groene peper en pommegrenades. Voor de laatste zoekt ze nog een
exportmarkt en ik heb haar gevraagd naar volumes etc. Het is niet direct onze business, maar
als we een verbinding kunnen maken, dan doen we iets anders moois voor de lokale economie,
dus….. wie o wie kent iemand of is iemand die rechtstreeks zaken willen doen met een
prachtige Afrikaanse boerin die met passie en tomeloze inzet haar business runt?
Toen we weggingen verontschuldigde ze zich nogmaals voor haar volk en wat er gebeurt. Ze
benadrukte hoe hard mensen zoals wij nodig zijn om vooruit te komen en dat zij mede door
ons de kracht heeft te blijven geloven dat er verbetering mogelijk is. Dat ze echt hoopte dat we
terug zouden blijven komen.
Eenmaal veilig in de lodge en terug bij Edgar (die had zich ook behoorlijk zorgen gemaakt over
ons), hebben we met elkaar besproken wat te doen, want hoe mooi, zinvol en nodig
ontwikkelingswerk ook is, het is niet onze eigen veiligheid waard. Maar anderzijds is wat we
nu meegemaakt hebben, niet anders dan waarvan al jaren weten dat dit kan gebeuren, alleen

nu is het gebeurd. We spreken er met elkaar over, doen wat aanpassingen in het programma,
maar besluiten wel te blijven en zo goed mogelijk ons werk hier af te maken.
Het gebied waar we nu zijn is weer het Afrika dat we kennen, verlaten en vredig met
ezelkarren en mensen die uitbundig naar je zwaaien. Afrika kan jullie en onze steun hard
gebruiken en vertrouw erop dat wij verstandig zijn en niet in zeven sloten tegelijk lopen, al
hebben we er de afgelopen 24 uur wel een paar natte voeten gehaald.
Dank voor jullie meelezen en meeleven,
Jordie
p.s. Ons rekeningnummer is NL30RABO0302654259 op naam van Stichting Britt Helpt. We
kunnen iedere euro goed gebruiken. Zolang we in Afrika zijn, zijn we het best bereikbaar via
whatsapp op +27633785437.

