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Na een lange nachtvlucht, land ik op 8 februari 2011 dan eindelijk in Zuid-Afrika. Op het
vliegveld van George word ik opgehaald door Lluwellyn Coetzee, ambtenaar van de
gemeente Oudtshoorn en contactpersoon van de stedenband. In het Guesthouse waar ik de
komende periode zal verblijven, voel ik me gelijk thuis. De eerste dagen vullen zich met het
kennismaken met mensen en het bezoeken van allerlei projecten. Gordon Mac Kenzie, een
uitvoerend ambtenaar van de gemeente neemt mij op sleeptouw. Gordon werkt zelf in het
Youth Advisory Centre, gelegen tussen twee township van Oudtshoorn: Bridgton en
Bongolethu, waar sprake is van hoge (jeugd)werkloosheid en veel armoede. Binnen de
afdeling Social Developments van de gemeente is hij is verantwoordelijk voor de uitvoering
van beleid rondom Jeugd, Gender en HIV/Aids. Zo worden er in het centrum verschillende
'life skills' trainingen gegeven en werkt hij mee aan bewustwordingscampagnes rondom
HIV/Aids.
Ik bezoek verschillende projecten, waaronder een aantal financieel mogelijk zijn gemaakt
door de gemeente Alphen aan den Rijn:
Lokale ziekenhuis en HIV/Aids afdeling
Hier worden mensen behandelt die HIV
besmet zijn. Behalve medicatie krijgen ze
hier ook ondersteuning van de
maatschappelijk werker en worden er
groepstrainingen gegeven om hen om te
leren gaan met hun ziekte. Dat is nodig
omdat er maatschappelijk en sociaal een
groot stigma heerst op HIV/Aids. Tijdens
de groeptrainingen moeten de kinderen
wachten tot hun ouder(s) klaar zijn.
Daarom is een speelplek wenselijk en
dankzij geld vanuit Alphen kan er
binnenkort een ruimte ingericht worden.

De speelplek die binnenkort opgeknapt gaat worden.

Foodgarden & Koffie en Klets
Het Foodgarden project, ook mogelijk dankzij geld van de gemeente Alphen, is een grote tuin
waar voedsel wordt geproduceerd. Uiteindelijk worden hier voedselpakketten van gemaakt
voor mensen met HIV/Aids, welke na distributie naar organisaties door hen verdeeld worden
onder de mensen. Direct naast de 'foodgarden' ligt Koffie en Klets, een naschools
opvangcentrum voor kinderen uit de arme wijken. Zij krijgen hier te eten en er worden
activiteiten georganiseerd. Het wordt grotendeels gerund door vrijwilligers, zowel lokale als
vrijwilligers uit het buitenland.

Het Foodgarden Project

Kinderen van Koffie en Klets

Werkbezoek Dysselsdorp
Met een delegatie ambtenaren, afkomstig uit de verschillende provincies, bezoek ik met
Lluwellyn het plattelandsgebied Dysselsdorp, behorend tot de gemeente Oudtshoorn. Net als
de townships, is er in de rural areas
sprake van veel armoede en een hoge
werkloosheid. Een gevolg van de
apartheidspolitiek. Dysselsdorp is als rural
area aangewezen als pilotproject waar de
komende jaren veel geïnvesteerd gaat
worden in zowel fysieke als sociale
ontwikkelingen. De rede van het
werkbezoek was om een programma te
maken voor president Zuma die begin
maart naar Dysselsdorp komt.
Met een delegatie ambtenaren worden verschillende
projecten in Dysselsdorp bezocht.

Omdat ik vanuit de stedenband al van veel projecten had gehoord is het leuk om dit nu met
eigen ogen te zien en te ervaren. In een paar dagen tijd heb ik al een hoop indrukken
opgedaan.
Straatkinderen en 'Die Tiep'
De tweede week ontmoet ik Judy Kellerman.
Vrijwillig en op eigen initiatief zet zij zich
sinds drie jaar in voor de meest kwetsbaren
in de samenleving, waaronder de
straatkinderen van Oudtshoorn. Een groep
die geen plek heeft in de samenleving en
niet gezien wordt. In het centrum van de
stad, mag zij gebruik maken van een ruimte
waar de mensen die op straat leven,
waaronder vele straatkinderen op dinsdag
en donderdag een uurtje kunnen
samenkomen. Zij krijgen dan te eten, er
wordt wat gepoold, tafeltennis gespeeld of
gedanst. Als ik de straatkinderen op dinsdag
voor het eerst ontmoet, wordt er een start
Straatkinderen krijgen hun eerste fotografieworkshop
gemaakt met het kunstproject voor het KKNK
(Klein Karoo Nasionale Kunstefees), dat begin april gaat plaatsvinden. Ze gaan een foto
expositie organiseren, met als thema de leefwereld van deze groep straatkinderen. De foto's
maken zij zelf met wegwerpcamera's. Ze krijgen hun eerste workshop van een fotograaf.
Ook ga ik met Judy naar 'Die Tiep' (de
vuilstortplaats van Oudtshoorn).
Een smerige, stinkende plek aan de
rand van de stad. Het zijn de
allerarmsten mensen, de onderkant van
de samenleving die hier aan het werk
zijn om afval te sorteren. Het
gesorteerde afval kunnen zij afleveren
zodat het gereceycled kan worden. Zij
ontvangen geen loon, maar krijgen een
bijdrage voor wat ze gesorteerd hebben.
Iedere dag is voor hen een nieuwe
overlevingstocht. Het is dieptreurig om
dit te zien. Voorzieningen zijn er niet.
Blootgesteld aan alle elementen der
Mensen sorteren afval op ‘Die Tiep’
natuur, met blote handen zoeken tussen
rottend afval waar het krielt van de maden en dan geen enkele mogelijkheid om je ergens te
wassen of naar het toilet te gaan! De meeste gaan aan het einde van de dag naar hun
krotwoning ergens aan de rand van de stad. Maar het ergst is dat er een aantal wonen op
deze vuilsortplaats. Hun woning bestaat uit vier paletten met plastic eroverheen. Het ergste

beeld dat ik meekrijg is van het meisje dat enigzins trots vertelt dat gisteren haar verjaardag
was en ze 21 is geworden. Ze ziet eruit als 40. Ze vraagt aan Judy of ze een deken kan
krijgen om op te slapen. Ze ziet er compleet verweerd uit, haar lippen zijn verbrand, ze is heel
dun en leidt zonder twijfel aan ondervoeding. Wat verschrikkelijk, ik kan het bijna niet geloven
en het raakt me diep.
Door dit mee te maken zie ik met eigen ogen hoe oneerlijk het verdeeld is in dit land, dat er
een enorme kloof is tussen rijk en arm. Want zo op het eerste gezicht ziet Zuid-Afrika eruit als
een welvarend land, de infrastructuur is goed, het stadsbeeld doet westers aan en ziet er
ontwikkeld uit. Maar daarachter gaat een heel ander verhaal schuil, een van armoede en
ongelijkheid.
Nieuwsbriefuitwisseling met basisscholen
Een van de projecten die ik zelf graag op wilde zetten was een nieuwsbriefuitwisseling tussen
een basisschool in Alphen aan den Rijn en een basisschool in Oudtshoorn. In Alphen had ik
mij hierop voorbereid en basisschool Vianova was direct enthousiast over dit idee. In
Oudtshoorn aan mij dus de taak een basisschool te vinden die ook mee wil werken. Na twee
gesprekken te hebben gehad met Bongolethu Primary School zijn ook zij enthousiast over het
idee. De lessen gaan gegeven worden als naschoolse activiteit, een extraatje dus voor de
kinderen. Woensdag 23 februari heb ik de eerste les gegeven. Het leuke was dat ik inmiddels
de eerste nieuwsbrieven, een introductie van de kinderen van Vianova binnenhad. Een betere
start kon ik me niet voorstellen. Twee juffen van de school assisteerde mij tijdens de les.
Behalve dat de les goed is voor
hun engelse taalontwikkeling
blijkt het ook een goede les te
zijn voor het het ontwikkelen van
computervaardigheden. Anders
dan in Nederland zijn de
kinderen hier niet gewend met
een computer te werken, de
meeste hebben er pas kennis
meegemaakt. De kinderen
waren erg verlegen maar
enthousiast! Toen de les
afgelopen was zeiden ze ‘Why is
this only once a week?’ Dit
project gaat een uitdaging
worden, ik heb nu al zin in de
volgende les!
In gesprek met de directeur (midden) van Bongolethu Primary School
en Gordon (rechts) over het opzetten van de nieuwsbriefuitwisseling

