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04 t/m 06 augustus - Heenreis 
Op maandag 04 augustus is het dan eindelijk zo ver. Onze derde reis naar Zuid-Afrika gaat 

beginnen. En dit keer met een heel bijzondere missie: Britt Helpt Zuid-Afrika! 

 

We zijn dik op tijd op Düsseldorf en starten met bijna 3 uur vertraging, maar dat mag de pret 

niet drukken. We shoppen uitgebreid om niets te kopen , genieten van een Duitse lunch en 

hebben vervolgens een heerlijke vlucht naar Abu Dhabi. Daar na ons verwonderd te hebben 

aan de aanbieding van Lamborghini (2 kopen, 20% korting, 3 kopen, 30% korting, echt 

waar!) kopen we ook maar niets en gaan linea recta naar ons hotel. Ondanks dat de nacht wat 

korter werd door de vertraging dan gepland, dik 5 uur heerlijk geslapen en na een fijn ontbijt 

op dinsdag weer naar de luchthaven voor de vlucht naar Johannesburg. 

 

Wachtend op het boarden van de vlucht, barst er een prachtig uitgevoerd Afrikaans ‘lang-zal-

ze-leven’ uit, voor een jarige reisgenoot. We kijken elkaar en we zijn er weer. Op weg naar 

een van de mooiste continenten die onze aardbol rijk is.  

 

Na een tweede soepele vlucht landen we einde van de middag op de –beetje vertrouwde – 

luchthaven van Johannesburg. Daar eerst een riedel to-do’s afwerken: euro’s wisselen voor 

Zuid-Afrikaanse rand voor de actie, telefoonpas op de kop tikken, een wegenkaart die we in 

de haast thuis hebben laten liggen, geld pinnen, huurauto ophalen en dan koersen we richting 

Collins Horseback. De lodge waar het hele idee van de actie geboren is, ruim een uur boven 

Johannesburg in de buurt van Roodplaat. 

 

De ontvangst daar is hartelijk en we halen herinneringen op bij het kampvuur. We treffen ook 

Nederlanders aan die hun reis er alweer op hebben zitten en hun waardering uiten voor de 

actie van Britt. Zelf ook werkzaam in het onderwijs. Na onze eerste Afrikaanse nacht waar we 

letterlijk de leeuwen konden horen brullen, was het dan zover dat we verder noordwaarts 

koersen richting Swartwater. 

 

Maar niet voordat we nog even de laatste inkopen doen: kartonnen vellen om tekeningen op te 

maken, vilstiften, loom-elastiekjes en snoepjes. De rest komt later wel. 

 

Na een lange en hobbelige tocht door desolaat gebied, neemt de spanning toe. We realiseren 

ons allemaal dat we op het punt staan iets heel bijzonders om te zetten in werkelijkheid. We 

wisten dat het gebied verlaten was, maar hadden toch niet verwacht zo weinig huizen en 

mensen aan te treffen. Op onze heenweg spotten we al giraffen, zebra’s, wrattenzwijnen, 

hartebeesten, nyala’s en impala’s. Gewoon vanaf de weg. 

 

Inmiddels zijn we bij Zazoe geland. We komen 5 minuten eerder aan dan Paul en Jikke. Dat 

kan alleen Nederlandse planning zijn. Het weerzien met Rex en Natascha is hartelijk en 

vertrouwd. De werkzaamheden op de school zijn helaas nog niet begonnen, maar morgen om 

tien uur staat de aannemer er. Het is en blijft Afrika. Wel is er al een computer naar toe 

gebracht en een kopieermachine. Daarnaast hebben we ruim 25 kilo aan Engelse boeken mee, 

honderden ballonnen en nog veel meer. De laatste informatie is de prioriteit die gegeven moet 

worden aan extra ruimte. De school barst uit zijn voegen. De school heeft vier ruimtes in 



totaal voor 142 kinderen, 5 leraren en alle andere dingen die je hebt, moeten daar ook in. Er 

zitten vaak 3 of 4 klassen in hetzelfde lokaal door elkaar heen. Daarnaast prioriteit voor 

verbetering sanitair en water. We zijn heel benieuwd naar wat komende weken gaan brengen. 

Wij zijn er klaar voor.  

 

07 augustus – Aankomst en kennismaking 
Wat een dag!!!! Om tien uur ’s ochtends kwamen we met zijn allen aan op de Boithutu school 

in Swartwater. Ons gezelschap bestond uit Rex en Natascha, de eigenaren van Zazoe 

Xperience Lodge. Nederlanders die inmiddels al tien jaar in Zuid-Afrika wonen en met wie 

we door het project van Britt in contact gekomen zijn. Dan Paul en Jikke die we hebben leren 

kennen door het project van Britt, die met eigen acties nog eens 1320 euro hebben opgehaald 

en twee weken fysiek meehelpen met het project. En dan Edgar, Jordie en uiteraard Britt zelf. 

 

We worden ontvangen door Frans en Peter, de directeur en hoofdleraar van de school. De 

woorden zijn ontroerend en hartelijk. Peter noemde Britt een engel voor deze school en wil 

haar verhaal op iedere straathoek van Afrika vertellen. Al heeft hij waarschijnlijk geen benul 

hoe groot Afrika is. You are an angel for us. We cannot believe what you did and why you 

did it. Hij vergeleek haar met de barmhartige samatariaan uit de bijbel en vroeg haar haar 

verhaal helemaal op te schrijven, van het begin tot het einde, omdat ze in de geschiedenis van 

de school thuis hoort en kinderen over haar moeten leren. En dat zij hem ook geïnspireerd 

heeft om te doen wat je kan doen. Niet te denken dat iets niet kan, maar te denken wat wel 

kan. Britt glunderde uiteraard van oor tot oor. Hij verwoorde ook zijn onmacht haar te 

bedanken en wil zo graag iets voor haar doen to say ‘thank you’. Hij zei ‘we don’t have 

money, but we can dance, we can write poems and we can sing. And that’s what we want to 

do for you to say ‘thank you’. Dat zal bijzonder worden, we zijn heel benieuwd… 

 

Peter heeft ook uitgelegd hoe belangrijk de hulp van Britt is. Dat ze echt arm zijn en omdat 

het ‘maar’ een plattelandsschool is, ze minder geld krijgen van de regering. Dat gaat namelijk 

op leerlingenaantallen en die zijn lager dan in de stad, ‘maar’ 142. De school barst uit zijn 

voegen en ze hebben meer dan wat dan ook behoefte aan extra ruimte.  

 

Na al die mooie woorden, was het ook tijd om de school, de kinderen en de leraren te leren 

kennen, maar voor we daar aan toe kwamen, eerst een afstemming met de aannemer. Hij was 

er op tijd en had zich voorbereid, al was het oorspronkelijke plan binnen no time van tafel. De 

meeste die dit lezen kennen Edgar ;-), en na een goede afstemming lag er een simpeler plan, 

dat ze meer ruimte op zou leveren en goedkoper in de uitvoering. Wat bijzonder is aan Afrika, 

is dat het ze niet lukt om een offerte te maken, maar voordat we de prijs van het nieuwe plan 

exacte weten en goedgekeurd hebben, zijn ze vandaag al met man en macht aan het werk 

gegaan. Paul heeft eindeloos veel zand meegeschept wat gewoon uit de bermen gehaald wordt, 

gezeefd en gebruikt om het gebouw mee neer te zetten. Dat vonden de Afrikaanse mannen 

natuurlijk prachtig dat hij meewerkte. Er zijn goede afspraken gemaakt met een man uit het 

dorp die bouwmaterialen aan kan leveren. En ondertussen hebben wij dames ons gestort op 

kennis maken met de kinderen van de school. 

 

Voordat ik daar op inga, nog even wat over de school. Er staan in totaal 5 gebouwen. Twee 

daarvan zijn de school en 3 zijn de kostschool. De gebouwen zijn niet groot en de ruiten van 

de meeste ramen zijn kapot. Het sanitair is van heel laag niveau. In totaal zitten er 142 

kinderen op de school vanaf de allerjongste groepen, en de oudste leerling die er zit is 22. 

Maar de oudere kinderen zijn er maar een stuk of 10, want meestal moeten ze als ze kunnen 



werken, gaan werken en mogen ze niet langer op school blijven. De kinderen komen van 

heinde en verre, sommige wel van honderden kilometers afstand. Er blijven ongeveer 50 

kinderen altijd op school slapen en bijna alle kinderen eten ook op school. Dat is bijna altijd 

dezelfde maïspap die in grote pannen boven houtvuur bereid wordt.  

 

Terwijl de mannen druk waren met de bouw, zijn wij de klaslokalen ingelopen en hebben 

kennis gemaakt met veel kinderen en de 5 leraren. Soms even afwachtend, maar dat ijs was 

snel gebroken. Britt heeft in alle klassen haar verhaal gedaan en stond al snel te babbelen 

alsof ze nooit iets anders doet dan in Afrika contact maken met een compleet vreemde cultuur. 

Kinderen lieten haar tekeningen zien of wilde laten horen hoe goed ze Engels konden en lazen 

iets voor uit een boekje. Ze leren Britt haar naam zeggen in Sepudhu en hun mond valt open 

als ze horen dat ze pas 15 is. Op kaarten wordt opgezocht waar Nederland is. Kinderen en 

leraren kunnen het niet bevatten. Met de oudere kinderen waren er hele gesprekken over waar 

kinderen van dromen en wat ze willen worden. En waar ze het meest behoefte aan hebben. 

Engels en computers is een rode draad daarin. Maar ook de extra gebouwen, het sanitair en 

meubilair zijn belangrijk. Er is behoefte aan bijna alles en er is bijna niets. 

 

In de middag besteden Jikke en ik tijd aan uitzoeken wat er allemaal is en we komen 

verbazingwekkend veel tegen. Vooral veel electronica die eerder geschonken is, maar waar 

het ontbroken heeft aan goede uitleg hoe spullen te gebruiken. En dus staan goede spullen 

ongebruikt in dozen opgestapeld. We schrikken ook van het gebrek aan vermogen om dingen 

op te ruimen. Dat is gedrag. Maar het is ook angst voor het onbekende. Hoe kun je ook in 

hemelsnaam spullen aan de gang krijgen die je nooit eerder gezien hebt? Ik snap er wel iets 

van… We beseffen ons hoe snel goedbedoelde hulp verkeerd kan aankomen. Vanuit de actie 

zijn de eerste spullen al geleverd, maar moeten nog geïnstalleerd worden uitgelegd worden. 

Dat is een mooie klus waar we tijd aan kunnen besteden. Er staan maar liefst 7 printers, 

waarvan er geen enkele werkt. Die gaan we aan de praat krijgen. De oude computer zit geen 

leven in, maar er zijn ook twee gloednieuwe laptops meegekomen die wel werken. En 2 

overheadprojectors en een beamer die het doen. Daarnaast vinden we rekenmachines, een 

paar hockeysticks en een volleybalnet. Prachtig om daarmee aan de gang te gaan.  

 

De ideeën over wat wel en wat niet worden steeds duidelijker. Op moment van schrijven zijn 

we heel nieuwsgierig naar het bedrag wat nodig is voor de extra ruimte en hoeveel we nog 

over hebben voor de andere behoeften.  

 

1 ding weten we heel zeker: iedere euro die hier naar toe gaat is goed besteed en zal goed 

benut worden. Het feit dat we hier met zoveel mensen zijn voor een langere periode is 

fantastisch. Het gaat namelijk niet alleen om geld geven om dingen te kopen, maar juist ook 

om mensen vertrouwd te maken met spullen en een gevoel te geven van verantwoordelijkheid. 

En dat kan alleen door veel tijd te besteden samen met de kinderen en de leraren. De 

geldverslindende ideeën als verbouwing en sanitair, wisselen af met ideeën die alleen maar 

tijd kosten als samen met ze voetballen, tekeningen maken en pannenkoeken bakken. Ze 

kennen hier nauwelijks pannenkoeken!! Alleen die maïspap. Terwijl pannenkoeken eigenlijk 

zo simpel, zo lekker en zo goedkoop zijn.  

 

Britt zit na dag 1 vol met indrukken en dat is ook logisch. We gaan vanavond alles op een 

rijtje zetten en een plan maken voor de komende twee weken. Ons (Edgar, Jordie en ik) enige 

geplande uitstapje van 2 dagen is morgen al. Wij vertrekken dus naar Botswana voor 2 dagen 

om te genieten van een prachtige gamelodge en komen zondagavond weer terug in 

Swartwater. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat we de rest van onze Afrika tijd hier 



vooral op het schooltje en met de kinderen zullen doorbrengen. En dat is een van de mooiste 

dingen die ik mezelf kan wensen! Het is zinvol en gewenst en we dragen hier echt iets bij aan 

een kleine beetje betere wereld, samen met hele fijne mensen om ons heen. 

 

Lieve mensen thuis. Donaties blijven van harte welkom! We hebben nog een toezegging van 

2 bedrijven voor totaal 1.500 euro als we alsnog een stichting van BHZA maken en dat zullen 

we naar alle waarschijnlijkheid bij thuiskomst gelijk doen. Dat betekent dat ook alle 

ondernemers die dit lezen, belastingtechnisch gunstig kunnen schenken.  

 

Er zal heel veel film- en fotomateriaal volgen, maar ons internet is slomer dan slomer dan 

sloom. Jullie houden dit tegoed van ons. Ook facebook werkt sloom. Twitter doet het beter, 

dus al paar tweets verstuurd. Wordt vervolgd!!!! 

 

  


