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Lucas de Wijk - Berlijn

Luke Verhoef - Berat in Albanie, Oude stad met allemaal Ottomaanse 

architectuur die bewaard is gebleven, de hele stad staat ook op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO!

Martijn van Uffelen: Rimini in Italie

Rogier Wienk: York in Groot Brittannië

Nick Winkelman: De kust in Cuba

Thimo Huisin’tveld: Edinburg Schotland

Angelic Pestman: Kutna Hora, the Church of Bones. Een kleine detour 

van de vakantie in Praag

Jaap Zeldenrust: Winterweer in Chaam, Brabant

Bram Groningen IJsland, Lake Myvatn

Jorik Meijer Botswana 

Matylda: Ergens is Spanje. Ik zag vanuit een excursie boot een 

prachtige wilde strand en in de vrije tijd gingen we die opzoeken. 

Water was ijskoud maar je kon zo veel visjes en mooie stenen zien. 

Was echt magisch.

Angelic

Thimo

Martijn
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Als ik op 11 januari aankom in Dubai, de hoofdstad van één 
van de zeven Verenigde Arabische Emiraten, lijkt niemand 
nog aan het coronavirus te denken. Er zijn andere zorgen hier, 
want er is in korte tijd zoveel regen gevallen dat de riolering 
het niet meer aankan. Bij aankomst sta ik in een file van 15 
vliegtuigen voor we kunnen uitstappen. Ook de bus die me 
van het vliegveld naar de dichtstbijzijnde metro rijdt, komt 
met moeite door de waterplassen.

Een dag later straalt de zon en kijk ik mijn ogen uit in deze 
hypermoderne, multiculturele stad. Achtbaanswegen zijn geen 
uitzondering, evenals zelfrijdende metro’s en auto’s van de 
meest dure merken die je maar kunt bedenken. Het is alsof 
ik in de toekomst leef. Er is een enorme variëteit aan nation-
aliteiten. Je ziet mannen in djellaba en traditionele hoofd-
doeken lopen naast meisjes in korte rokjes en hoge hakken, 
ongetwijfeld op weg naar een van de vele winkelcentra, waar 
de stad de bijnaam ‘Youbuy’ aan dankt.

De bekendste is de Dubai Mall, een van de grootste win-
kelcentra ter wereld met maar liefst 1200 winkels verdeeld 
over vier verdiepingen. Hier heb je een indoor ijsbaan, het 
grootste aquarium ter wereld en zelfs een echt dinosauruss-
kelet. In de avond vindt hier in de fontein naast het win-
kelcentrum de grootste lichtshow ter wereld plaats. We staan 
met duizenden mensen te kijken, iets wat je je in de huidige 
coronatijd niet meer kunt voorstellen. De show is weliswaar 
groots, maar stelt uiteindelijk niet veel meer voor dan die in 
de Efteling.

Wat wel echt indruk maakt is de Burj Khalifa, het hoogste 
gebouw ter wereld, dat direct naast de Dubai Mall ligt. Ik 
reserveer voor het eerste tijdslot van de dag en het is nog 
heerlijk rustig als ik me kan vergapen aan onwerkelijke 
uitzichten. In de verte zie ik The Dubai Frame, bizar genoeg 
wereldwijd het grootste gebouw in de vorm van een fotolijst. 
Ook vind je vlakbij de Burj een van de hoogste concentratie 
wolkenkrabbers ter wereld en ik kijk neer op die immense 

Vakantievieren wordt dit jaar anders dan anders. Een enkeling heeft het geluk gehad dit jaar al 

in het buitenland te zijn geweest. Zo ook W1-vrijwilliger Nicole. De komende weken neemt ze ons 

mee in haar laatste reis.

Over the top Dubai ontdekken

Door: Nicole
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torens. Letterlijk een hoogtepunt van deze eerste bestemming!
Met een voldaan gevoel reis ik terug met de metro in een 
coupé die gereserveerd is voor vrouwen en kinderen. Het is 
een van de dingen waar ik eerst verrast door was en nu ge-
wend aan ben in het eerste land dat ik in het Midden-Oosten 
bezoek. Ik reis nog een dag met de bus naar een ander emir-
aat, Abu Dhabi, dat nog rijker is dan Dubai. Het is een enorm 
uitgestrekte stad en ik besteed mijn tijd vooral in de Sheikh 
Zayed Moskee, een van de mooiste en (uiteraard) grootste 
moskeeën ter wereld.

Terug in Dubai sluit ik mijn bezoek af in de moderne haven 
die in de avonduren prachtig verlicht is. Ik heb afgespro-
ken met een Egyptische kennis die hier woont en die ik heb 
ontmoet in Azerbeidzjan. ‘I am so sorry that I needed to 
work these days, or else I would have showed you the city of 
course!’ Om het goed te maken krijg ik een zak vol souvenirs 
met onder meer een heuse Dubai mok, twee brievenhouders 
en zes koelkastmagneten: echt alles in Dubai is grootser dan 
groots, zelfs de afscheidscadeaus.
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5 tips 
voor als je zelf naar Dubai gaat
1.    Dubai is een peperdure stad. Zelf sliep ik Top Apartment   
 Dubai (via AirBnB)met een fantastisch uitzicht vanaf de 66e 
 verdieping. Het is vrijwel het enige hostel in Dubai en er is   
 een keuken, handig! 

2.    Ook eten is naar verhouding duur. Ga naar een food court  
 in een van de vele winkelcentra, haal iets in de supermarkt  
 of schuif bijvoorbeeld een pizza in de oven van je hostel. 

3.    De afstanden in Dubai zijn groot en taxi’s zijn (je raadt het  
 al) duur, dus gebruik het ov waar mogelijk. Een Nol Card is   
 de lokale ov-kaart, erg handig! 

4.    Je kunt natuurlijk in de winkelcentra shoppen, maar er   
 zijn ook veel souks (markten) in het oude deel van de stad.  
 Sowieso een aanrader om een kijkje te nemen! 
 
5.    Met een traditionele abra (boot) steek je de Dubai creek  
 over voor een prikkie. Leuk om te doen en zo ben je al    
 vlak bij de souks.

De volgende keer lees je over mijn volgende bestemming, 

die ook wel de parel van de Indische Oceaan wordt genoemd!
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New York

Het eerste moment dat ik New York binnen rolde met 
de metro (“the trains” in de volksmond van de New 
Yorker) had ik een jetlag en die duurde tot de volgende 
ochtend. Het recept was wandelen in van het hotel in 
Chinatown naar Battery Park. Van de Chinese leveran-
ciers die met witte busjes ingrediënten de kelders bev-
oorraden, de art-deco gebouwen van Wall Street langs 
supreme court naar City Hall met uitzicht over Brooklyn 
Bridge. En opeens was ik in Battery Park met uitzicht 
over de Hudson, de Atlantische oceaan en het vrijhe-
idsbeeld. Dit was in de november 2018 midden in een 
sneeuwstorm, negen maanden later, in een bloedheet 
augustus was ik er weer.

Een aantal tips:
• New Yorkers reizen met de benen of metro “the 
trains”, de rest is onbetaalbaar en de metro is betrou-
wbaar, veilig en de snelste manier van a naar b. Neem 
een metrokaart voor de duur van je verblijf en neem 
overal een metro-map mee. De “yellow cab’s” zijn voor 
toeristen en duur en daar wil jij niet bij horen.

Door: Oscar

Time Square

Zicht vanaf World One Tower

Central Park 
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• De wijken Queens, Brooklyn hebben veel goedkope-
re hotels en je bent vlot met de metro in Manhattan. 
Manhattan is erg duur maar je zit wel vlakbij de actie en 
vaak heb je een geweldig uitzicht. Vermijd New Yersey 
(wel goedkoop) als je snel in Manhattan wilt zijn want 
de metrolijnen stoppen ten westen van Manhattan. Er 
zijn ook veel hostels te vinden check wel de recensies, er 
zitten een paar gevalletjes bedbugs bij.

• Heb je het geluk wel in Manhattan te verblijven, de 
wijken Chinatown hebben supermarkten die net wat 
goedkoper zijn dan andere wijken. De eetgelegenheden 
zijn er ook goedkoper evenals de wijk Hell’s Kitchen en 
Tribeca. Eten in een restaurant kan ook maar dan wordt 
wel verwacht dat je 20% extra betaald voor de bediening, 
ga vooral voor de afhaal.

• Loop even over Time Square, absorbeer de led scher-
men als een zonnebank en laat het daarna lekker 
links laten liggen. Indrukwekkend maar te duur, teveel 
Mcdonalds, superhelden en te druk. Ga daar vooral heen 
om een broadwayshow of toneelstuk te bekijken, echt 
supervet. 

• Ga de grote wijken verkennen al dan niet met een gids, 
daar wonen geboren en getogen NYers, en je zult zien, de 
humor en afstandelijkheid is meteen herkenbaar. Men 
is nieuwsgierig naar je, vertel je verhaal en harten en 
deuren gaan voor je open. Brooklyn naast iis hipstercity 
en groter dan Manhattan, sterker nog, als het geen wijk 
was van NYC was het een van de grootste steden van 
de USA. Ga naar The Bronx (zeg nooit Bronx) en ontdek 
multi-culti New York met zijn foodstands, kleine winkels, 
Bronx Zoo en het Yankee Stadium. Dit is hardcore New 
York en geboorteplaats van de street-artists en Hip Hop 
en dat voel je, ziet je hoor je overal. Geweldige wijk en 
echt niet zo berucht als je denkt maar ga er ook niet s 
nachts ronddwalen.

Hoteluitzicht op Ground Zero

Central Park

The Mall in Central Park

911 memorial Tribute in 
Light (Testfase een week voor 
09/11/2019)
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• Ga off-season naar Coney Island, na een uur door Brooklyn te 
hebben gereisd kom je uit op gigantisch verlaten pretpark aan 
een groot strand. In de zomer zit het hutje-mutje, buiten seizoen 
ontsnap je aan de drukte en is er een oorverdovende stilte en 
rust op het strand. Een verlaten pretpark heeft altijd iets melan-
cholisch.

• Ga langer dan een weekend, zonde om op standje 10 alles af te 
vinken daar staat natuurlijk wel een kostenplaatje tegenover. Dè 
tip is om niet op zoek te gaat naar het goedkoopste vliegticket, 
maar de goedkoopste dagen in een hotel naar jouw wensen. 
Zo boekte ik een viersterrenhotel met uitkijk op Ground Zero in 
hartje zomer met de prijs van een hotel vlak naast een vliegveld. 
Daar moet je wel veel tijd voor uittrekken om dat uit te zoeken 
en doe dat ruim een half jaar van tevoren vanwege vroegboek-
korting om je ouders, baas of school om te praten. Check alle 
bekende boekingssites.

• Boek een boottocht rondom Manhattan op je eerste dag, vanaf 
het water is NYC indrukwekkend en je krijgt een hele hoop 
goede info over de stad van de reisleiders. Die frisse lucht helpt 
ook goed tegen die fukking jetlag.

• Nodig jezelf uit tot een strikt non-alcohol beleid, dit is een 
stad die je uitdaagt te exploreren met de benen. Geef jezelf een 
proost op de laatste dag ofzoiets.

• Huur een fiets en ga Central Park verkennen en trek er een 
dag voor uit. Fiets door de upper-east side en geneer je je dood 
voor de allerrijksten der aarde, het huis van Epstein en Cosby 
staan er te koop. Ga je iets noordelijker dan kom je in de wijk 
Harlem waar de allerarmste wonen. Er is geen groter contrast 
zo vlak bij elkaar. Als je zondag door Harlem fiets of loopt hoor 
de je de gospelkoren letterlijk op straat. Veel inwoners lopen er 
verdwaalt rond en zijn geestelijk de weg kwijt omdat ze juiste 
medicijnen en/of afkickprogramma niet krijgen of kunnen 
betalen tegen de psychoses en drugsverslaving. Er is een keerzij-
de aan al het moois, dat zal je overal vinden in Amerika.

• Ga een concert zien in Madison Square Garden. Hét sport en 
muziek stadion van de wereld. Als je echt legendarisch wilt gaan, 
check Carnegie Hall aan 7th avenue voor o.a. klassieke muziek, 
deze zaal is echt ongelofelijk akoestisch en HUGE!

Meer weten? Vraag het ons en we verwijzen door en we geven 
antwoord. Redactie@willemeen.nl

Hoteluitzicht Uptown vanaf Queens

Hells Kitchen

WallStreet

The Who! in MSG
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De volgende dag brengen we een bezoekje aan de 
hoogbejaarde oma van mijn vriendin. De zorginstelling waar 
zij haar laatste jaren slijt heeft een hogere omheining dan 
menig Nederlandse legerbasis. Er staan twee bewapende 
mannen bij de ingang die onze identiteit controleren. Twee 
poorten gaan open en we komen terecht in een oase van rust 
te midden van het woelige Johannesburg, dat te boek staat 
als één van de gevaarlijkste steden van Zuid-Afrika. De plaats 
waar mijn vriendin is geboren en getogen, Pietermartizburg 

in de provincie KwaZulu-Natal, neemt de eerste plek in op dit 
grimmige lijstje. Toen haar gezin medio jaren negentig de kans 
kreeg om een bestaan proberen op te bouwen in Nederland 
hebben ze die kans met twee handen aangepakt, terwijl een 
groot gedeelte van de familie achterbleef. Maar van écht 
weggaan uit Zuid-Afrika is in haar woorden nooit echt sprake 
geweest, want het is een land dat je bijblijft en een enorme 
indruk maakt, zelfs na een bezoekje van een paar weken.

Deel 1  
Wanneer je schoonfamilie 13.000 kilometer 
verderop woont

Als je vriendin oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt, dan ontkom je vanzelfsprekend niet aan een als familiebezoek 
verhulde vakantie in een van de meest fascinerende landen van Afrika. Na dik elf uur vliegen landen we ‘s avonds 
laat in Johannesburg, waar zware onweersbuien de terminal doen schudden op zijn grondvesten. Het is begin 
februari en het einde van de Zuid-Afrikaanse zomer komt langzamerhand in zicht. 

Chapmans peak

Door: Ruud
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Nou gaan ons braai! 
Gedurende de rest van onze reis zijn dergelijke contrasten 
werkelijk overal pijnlijk zichtbaar. Zuid-Afrika is een land vol 
enorme tegenstellingen en staat sinds de afschaffing van de 
apartheid jammer genoeg voor nog grotere uitdagingen dan 
voorheen. Maar het is ook een land met de meest waanzinnige 
natuur, ongekende gastvrijheid, een mengelmoes van culturen 
en maar liefst elf (!) officiële talen, waarvan het Afrikaans mij 
telkens weer voorzag van een grijns van oor tot oor. Je loopt 
er niet op slippers maar op ‘plakkies’, een verkeerslicht noemt 
men ‘robot’ en als je de lift neemt stap je in de ‘hysbak’. Waag 
het niet om een barbecue zo te noemen, want dat is een braai. 
Een cocktail is een mengeldrankie en wanneer je iets leuk, 
mooi of gaaf vindt volstaat ‘lekker’. Is iets helemaal te gek of 
smaakt het eten je uitstekend? ‘Baie lekker!’ Je maten maar ook 
volstrekt onbekenden van ongeveer dezelfde leeftijd spreek je 
aan met ‘bro/bra/bru/boet/boetie’ en middels een simpele 
‘howzit’ vraag je hoe het met iemand gaat. Gaat het niet zo 
best? Dan gaat het ‘kak’.
Afrikaans

Een dag later vliegen we door naar Kaapstad, dat een wat 
ander klimaat kent en eveneens de plek is waar kolonisten in 
de 17e eeuw voet aan wal zetten. De stadskern van Kaapstad 
ligt op de zuidelijke voet van de iconische Tafelberg, die het 
ene uur machtig over de stad uittorent en een uurtje later 
verstopt zit achter een dik rollend wolkendek. Door het koude 
water dat vanuit de Zuidzee bij Antarctica langs de westkust 
van Zuid-Afrika stroomt is het zeewater aardig fris rondom de 
Zuidkaap. Bij het bekende Boulder Beach stikt het dan ook van 
de pinguïns en een nog grotere hoeveelheid toeristen. 

Van jetset tot chrystal meth
Ook Kaapstad is een stad van uitersten. Miami Beach verbleekt 
bij de pompeuze wijk Camps Bay, waar de stinkend rijke 
upperclass woont en het wemelt van de toeristen die zich er 
onderdompelen in het bruisende nachtleven. Met een half 
uurtje rijden kom je aan in de Cape Flats, een dichtbevolkt en 
uiterst arm gebied, vol met ‘social housing’ en zogenaamde 
‘squatter camps’. Het stikt rondom Kaapstad van dergelijke 
shanty towns, waar golfplaten de daken vormen van de uit oud 
ijzer, hout, plastic en lappen geconstrueerde onderkomens. 
Eén van dat soort ‘stadjes’ draagt zelfs de geuzennaam 
Blikkiesdorp. Het gebruik van ‘tik’, beter bekend als crystal 
meth, is het laatste decennium enorm toegenomen in Zuid-
Afrika en zorgt voor een ware crisissituatie onder de arme 
bevolking. De straatprijzen van tik zijn de laatste jaren ook 
enorm gekelderd. Een halve gram scoor je er voor minder dan 
twee euro, aldus een inwoner die complete gemeenschappen 
ziet ondergaan aan de drug. Eens in de zoveel tijd walst de 
overheid hele squatters camps plat met behulp van bulldozers 
en het leger. Na een tijdje staat zo’n plek weer vol met hutjes, 
een vicieuze cirkel.

We hebben voor twee weken lang een klein goedkoop 
appartementje gehuurd. Een beetje op tijd boeken en flink 
browsen via Airbnb en diverse boekingswebsites is hierbij 
de sleutel tot een goed betaalbaar onderkomen. Voor een 
huurauto heb je hier een creditcard nodig, maar rijden in 
Zuid-Afrika is sowieso een vak apart. Er wordt namelijk niet 
alleen links gereden, het aan de laars lappen van welke 
verkeersregel dan ook is vaste prik. Ons ontzag voor de Uber-
coureurs groeide in ieder geval met de dag. Voor vervoer ben je 
sowieso aangewezen op een eigen auto of de alom aanwezige 
Ubers en taxibusjes, want van uitgebreid of überhaupt goed 
functionerend openbaar vervoer is maar weinig sprake. 
Gelukkig is Uber goed betaalbaar, voor een ritje van ongeveer 
10 km binnen Kaapstad ben je omgerekend zo’n vijf euro kwijt 
inclusief fooi
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Everyday hustle 
Wanneer de zon ondergaat is zomaar eventjes over straat 
gaan op de meeste plekken in Zuid-Afrika niet erg verstandig, 
vooral wanneer de locals dat ook amper doen. Het zijn 
natuurlijk altijd de horrorverhalen over vermoorde toeristen 
die de media halen, maar een bezoek brengen aan dit land 
betekent dat je daadwerkelijk aardig op je hoede moet zijn. 
Van zwendel met creditcards bij restaurants tot brutale 
roofovervallen op klaarlichte dag, het is er aan de orde van de 
dag. Maar met een goede dosis slim verstand en afgaan op je 
onderbuikgevoel beperk je dergelijke risico’s aanzienlijk. 

Op straat probeert men je van alles en nog wat aan te smeren, 
van armbandjes tot ‘authentieke’ Afrikaanse schilderkunst. 
Wanneer de lokale straatverkopers en hosselaars er lucht 
van krijgen dat mijn vriendin uit Zuid-Afrika komt slaat 
de sfeer van vriendelijke opdringerigheid al snel om naar 
lekker geouwehoer. Wat volgt zijn vele gezellige avonden in 
goedkope kroegjes waar deze straatverkopers zich na een 
dag hosselen tegoed doen aan een koude Castle of Black 
Label Lager of goedkope brandy. Ze zijn niet alleen reuze 
benieuwd naar Nederland, maar leren ons ook direct de 
ins en outs van praktisch alle denkbare lokale scams. Die 
‘authentieke’ schilderijen? Die maakt een kennis van hun per 
stuk om er daarna in China honderden goedkope prints van 
te laten maken. Vervolgens is het een koud kunstje om die 
schilderijen in Kaapstad te slijten aan goedgelovige toeristen. 
We werden het hemd van het lijf gevraagd over Nederland. 
Ogen vol ongeloof kijken ons aan wanneer we vertellen 

dat er in Nederland dik een half miljoen mensen onder de 
armoedegrens leven en er meer dan 10.000 zwerfjongeren 
zijn. Ook Nederland kent vele contrasten, al zijn die vaak 
stukken minder zichtbaar dan in Zuid-Afrika het geval is. 

We maken al snel kennis met Collen en Rodwell, twee 
neven die het naburige Zimbabwe zijn ontvlucht en zich 
in Kaapstad hebben gevestigd. Zimbabwe is economisch 
gezien compleet naar de knoppen en daarom zoeken veel 
Zimbabwanen hun heil in Zuid-Afrika, waar er trouwens 
totaal geen functionerend beleid is voor het opvangen voor 
(economische) vluchtelingen. Het gros van de bedelaars die 
je bij stoplichten (sorry, robots) en langs de kant van de weg 
aantreft is dan ook van Zimbabwaanse komaf. Collen heeft 
een slim handeltje opgericht. Hij importeert vanuit Tanzania 
en wat andere landen allerlei kleurige Afrikaanse kleding, 
die hij per tien kilo opkoopt en in Zuid-Afrika verkoopt 
aan toeristen. Hij heeft van de lokale overheid een soort 
standplaatsvergunning gekregen in de rijke buurt Camps Bay, 
waar hij zijn spullen vanuit een kraampje aan de man brengt. 
Zijn vrouw werkt in een wellness resort van een superluxe 
hotel, waardoor zijn zoon en dochter naar school kunnen 
en hij een ietwat uitgeleefde Volkwagen kan rijden. Wanneer 
ik hem aan het einde van de dag help om zijn kraam af te 
breken krijg ik wat gekke blikken van voorbijlopende toeristen, 
maar high fives van Collen en zijn maten. 
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In het weekend worden we bij Collen thuis uitgenodigd in de 
wijk Woodstock, een enorm multiraciale buurt en eveneens 
de oudste suburb van Kaapstad, waar je op bijna iedere 
hoek schitterende street art tegen het lijft loopt. Er worden 
zelfs heuse graffiti tours onder leiding van lokale gidsen en 
artiesten georganiseerd. Bij binnenkomst heeft Collen het eten 
al klaar staan. Hij heeft allerlei lekkers gemaakt, waaronder 
een van mijn favoriete gerechten, Mielie Pap met pittige 
boontjes! Dit van maïs gemaakte papje is echt de hoeksteen 
van keukens door heel Afrika. Door het koloniale verleden 
kent Zuid-Afrika sowieso een enorm gevarieerde keuken, met 
invloeden vanuit de hele wereld. Van overheerlijke Indiase 
curry’s tot feilloos bereide Italiaanse houtovenpizza’s, de keuze 
is reuze, ook voor vegetariërs en veganisten. Vergeet nadat je 
je buik hebt volgegeten niet om een fooi te geven, want dat is 
heel gebruikelijk. Niet alleen in de horeca, maar bijvoorbeeld 
ook bij het tankstation, waar je bijna altijd wordt bediend door 
een ‘steward’ die gelijk even je ramen lapt. Of bij het parkeren, 
waar dan ook. Overal lopen mannen rond die ongevraagd 
helpen met het vinden van een parkeerplek en met het 
inparkeren en daarna een kleine bijdrage vragen. Trek gewoon 
een reflecterend vestje aan en het hosselen kan beginnen. 
Duizenden zijn het er. Komt er een luxe bak aan? Dan wordt er 
soms zelf gevochten om wie de ‘klant’ als eerste toewuifde en 
binnenhaalde.

Blackout voor het hele blok
Bestuurlijk en politiek gezien is het een bende in Zuid-
Afrika zoals je waarschijnlijk al doorhad. Graaien, graaien 
en nogmaals graaien, dat is hoe het er jammer genoeg 
werkt. Van de politieagent op de hoek tot de hoogste 
minister, de corruptie is diepgeworteld. Daar leiden ook 
de nutsvoorzieningen enorm onder, want de hoeveelheid 
achterstallig onderhoud aan het water- en elektriciteitsnetwerk 
is nijpend. Daarnaast is er voor miljoenen gejat door 
onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de bouw van 
onder andere nieuwe elektriciteitscentrales. Kaapstad kampt 
al jaren met een watercrisis die wordt versterkt door de 
enorme droogtes ten gevolgde van klimaatsverandering. De 
afgelopen jaren moesten inwoners zelfs op een waterrantsoen 
dat varieerde van 100 tot 50 liter per persoon per dag. In een 
groot gedeelte van Zuid-Afrika is de situatie net zo schrijnend, 
maar daar zit de kink juist in de elektriciteitskabel. Het 
fenomeen van ‘loadshedding’ is er gemeengoed geworden. 
Dit betekent dat hele stukken stad voor een bepaalde 
periode geen stroom hebben om te voorkomen dat het hele 
stroomsysteem naar de mallemoeren gaat. Via onder andere 
social media communiceert het grootste elektriciteitsbedrijf 
Eskom waar en wanneer de stroom uitgaat. Met onder andere 
memes over Eskom proberen jonge Zuid-Afrikanen er nog een 
humoristische twist aan te geven, maar het is een redelijk 
dystopische ervaring wanneer complete blokken het twaalf 

uur lang zonder elektriciteit moeten doen. Voor bepaalde 
belangrijke voorzieningen is er dan wel stroom, maar het gros 
van de burgers en bedrijven moeten zich maar zien te redden 
met generators en accu’s, als ze dat al kunnen bekostigen. De 
oude term ‘duister Afrika’ krijgt ineens een nieuwe betekenis...

What’s next?
In het volgende deel vliegen we terug naar Jozi, oftewel 
Johannesburg. Lijkt het je interessant om iets te weten te 
komen over een bepaald onderwerp? Laat het me weten!

Doen in Kaapstap!
Het Two Oceans Aquarium in Kaapstad is een prachtig 
aquarium dat Burgers’ Ocean het nakijken geeft. 

Voor de kust van Kaapstad kun je (mits het seizoen goed is) 
walvissen spotten! Goed nieuws: het aantal bultruggen is 
flink toegenomen, van rond de 600 stuks in 1970 tot meer dan 
30.000 vandaag de dag! We hadden veel geluk en zagen er 
een aantal uit het water springen. Een enorm indrukwekkende 
ervaring, vooral als je zelf in een vrij krap bootje zit.
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World of Birds Wildlife Sanctuary in Kaapstad is een enorm 
vogelpark waar veel verwaarloosde vogels maar ook andere 
dieren worden opgevangen en gehouden. Ze hebben er 
ook een lange tunnel vol met allerlei spinnen en webben 
waar je (gelukkig eventueel) doorheen kunt lopen. Ik ben in 
Zuid-Afrika slechts eenmaal beroofd en dat kwam door de 
doodshoofdaapjes die ze hier ook hebben.

Pak de auto of Uber en doe de Chapman’s Peak Drive in 
Kaapstad. Hiervoor moet je een beetje tol betalen, maar dat is 
het dubbel en dwars waard. Slingerend door 114 bochten kijk 
je uit over de Atlantische Oceaan. Als er één plek is om een 
kekke commercial voor een automerk te schieten is het dit wel. 

Breng sowieso een bezoekje aan de Kirstenbosch National 
Botanical Garden, een van de mooiste en grootste botanische 
tuinen van heel Afrika en daarbuiten, tjokvol met de meest 
bijzondere flora. Ook een prima startpunt om een van de 
vele trails te bewandelen. Vergeet je wandelschoenen niet 
en houd afstand wanneer je een van de vele soorten slangen 
tegenkomt.

Verder:
•  Scoor direct op het vliegveld een lokale simkaart en koop   
 voldoende data en belminuten
•  Smeer je in als je de zon opgaat en blijf smeren
•  Neem een uitgebreide reisstekker mee
•  Koop en lees een paar in het Afrikaans geschreven     
 roddelbladen en kranten 
•  In Kaapstad kan het weer op wonderbaarlijke wijze nóg 
 sneller omslaan dan in Nederland 
•  Vergaap je in de supermarkt aan alle lekkernijen, eet 
 ‘koeksisters’ en ‘melktert’ zoveel je kan 
•  Drink een sorghum biertje uit een kartonnen verpakking
•  Bezoek een van de vele wijngaarden die dit gebied rijk is
•  Proef de ‘Tant Sannie se Melktert’ likeur en start alsjeblieft 
 een importlijn naar Nederland
•  Bezoek in Kaapstad het Zeitz Museum, gebouwd in en om 
 een joekel van een silo
•  Probeer je niet te ergeren aan de Hadeda Ibus, want deze 
 vogel tettert je om om zes uur ‘s ochtends geheid je nest uit
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen over 

zijn werk als Coördinerend Begeleider in een gezinsver-

vangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Column Maarten

Ein-de-lijk 
Op 1 juli krijgen, na alle voorgaande versoepelingen, de 
cliënten hun vrijheid weer (bijna) helemaal terug. Ze mogen 
weer zelf naar de supermarkt en ze mogen zelf weer met de 
taxi of met het openbaar vervoer op bezoek bij een dierbare.
Dit hebben wij onze bewoners vorige week verteld en er 
heerst al meer dan een week een jubel-stemming op mijn 
werk. Ein-de-lijk mogen ze weer hun leven leiden zoals ze 
dat zelf graag willen, zonder zo enorm afhankelijk van ons te 
zijn. Ze hoeven geen boodschappen meer bij ons te bestellen, 
kunnen weer op bezoek bij hun familie en vrienden en 
mogen weer dagjes uit naar bijvoorbeeld de dierentuin of iets 
drinken op een terrasje. 

Ik heb bewoners die bijna letterlijk een gat in de lucht 
sprongen en sommigen lieten zelfs een traantje omdat ze zó 
klaar zijn met de beperking van hun vrijheid.
Maar na een periode van 15 weken binnen zitten, zijn 
sommige bewoners ook onzeker geworden. Krijg ik een 
boete als ik straks in de Albert Heijn per ongeluk niet 1,5 
meter afstand houd van iemand? Kan ik wel ademen als ik 
een mondkapje op moet doen voor de taxi? Als ik hoest als 
ik in een restaurant zit, bellen ze dan de ambulance voor 
mij? Allemaal vragen die aan mij gesteld zijn sinds we de 
versoepeling hebben aangekondigd. Anderen vinden het 
oprecht ook spannend om weer naar buiten te gaan na 15 
weken, niet vanwege de maatregelen die het RIVM heeft 
ingesteld, maar omdat ze al zo lang geen boodschappen meer 
hebben gedaan. 

De mensen met wie ik werk functioneren vaak op het niveau 
van kinderen tussen de 4-8 jaar, zowel emotioneel als 
cognitief. Ze hebben bijvoorbeeld geen besef van de waarde 
van geld( bijv. als je zegt dat je een nieuwe Ferarri voor 1.000 
euro hebt gekocht, zullen ze niet denken dat het wel heel 
weinig geld is voor een Ferarri. 1.000 is voor hen namelijk 
niet te bevatten hoeveel dat nu eigenlijk is, koop je daar een 
huis voor? Een nieuwe auto? 1.000 euro klinkt als heel veel, 
misschien koop je er wel een prive-vliegtuig voor, zullen ze 
denken)  en kunnen niet (goed) rekenen of lezen.
Maar, ze hebben wel al 50 jaar levenservaring, dus hebben 
ze vaak mechanismen ingebouwd om goed te functioneren 
in het openbaar en om te maskeren dat ze anders zijn dan 
“normale” mensen. 

Een voorbeeld; als de meeste bewoners boodschappen 
gaan doen, betalen ze met contant geld. Ze nemen vaak 
meer dan genoeg geld mee naar de supermarkt en bij het 
afrekenen houden ze hun hand op met daarop het geld en 
laten de cassière het geld pakken wat ze moeten betalen. Het 
wisselgeld stoppen ze dan zonder te controleren ( want ze 
kunnen niet terug-rekenen) in hun portemonnee.

Maar, bij sommige winkels wordt nu dringend verzocht te 
pinnen, om zo min mogelijk in contact te komen met elkaar. 
En dat hebben de meeste bewoners nog niet gedaan. Gelukkig 
kan je makkelijk contactloos pinnen en dat is wel makkelijk 
aan te leren verwacht ik, maar het is wel een nieuwe 
handeling waar bewoners onzeker over zijn.

Terwijl ik dit type bedenk ik mij ook dat dit een goed 
voorbeeld is over hoe kwetsbaar deze mensen eigenlijk zijn 
waarmee ik werk, maar daar zal ik in een volgende column 
over uitwijden.

“Ik heb bewoners die bijna letterlijk een gat in de lucht 
sprongen en sommigen lieten zelfs een traantje omdat ze zó 

klaar zijn met de beperking van hun vrijheid..”



18

Voor wie ben jij mantelzorger?
Ik ben mantelzorger voor mijn moeder die borderline heeft. 
Al op vroege leeftijd ging ik mijzelf aanpassen aan de situatie 
waarin mijn moeder verkeerde, zodat ze bijvoorbeeld niet boos 
werd. Echt moeilijk was dat niet, want ik wende er snel aan 
het feit dat mijn moeder nou eenmaal een gebruiksaanwijzing 
heeft.

Wat is voor jou belangrijk om te kunnen als mantelzorger?
Het is voor mij heel erg belangrijk dat ik me goed aan de 
situatie van mijn moeder kan aanpassen en hier begrip voor 
kan tonen. Ik probeer haar altijd het gevoel te geven ze haar 
eigen gevoelens bij mij kan én mag uiten, hoe lastig dat soms 
ook is. Ook help ik haar met wat praktische zaken, zoals het 
huishouden, boodschappen doen en afspraken maken met 
bijvoorbeeld de huisarts.

Interview  Naomi (21) is een mantelzorger: ‘Ik heb geleerd om 
mijn moeder los van de borderline te kunnen zien” 
Naomi is mantelzorger van haar moeder. Ze is pas 21 jaar, maar zorgt eigenlijk van jongs af aan al voor haar moeder 
die borderline heeft. Noami legt uit wat het voor haar inhoudt om een jonge mantelzorger te zijn en wat daar 
allemaal bij komt kijken.
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Wat voor therapieën zijn er voor iemand met borderline?
Er zijn verschillende therapieën die iemand met borderline kan 
gaan volgen. Mijn moeder volgt haar therapie bijvoorbeeld bij 
Pro Persona, maar er zijn natuurlijk allerlei andere instanties 
die therapieën rondom borderline verzorgen.

Wat voor therapieën heeft jouw moeder gevolgd?
Ze heeft dialectische gedragstherapie (DGT) gevolgd. Deze vorm 
van therapie heeft als doel het aanleren van verschillende 
vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te kunnen 
reageren. Je leert hierbij bijvoorbeeld beter buiten jezelf te 
staan en in te zien dat borderline los van jou als persoon staat. 
Mijn moeder heeft echt veel aan deze vorm van therapie gehad, 
zo heeft ze stukken beter naar zichzelf leren kijken. Ook ziet ze 
beter in hoe ze zelf op bepaalde situaties reageert. Hierdoor 
kan ze het beter aan zien komen wanneer ze bijvoorbeeld boos 
of verdrietig wordt en wanneer prikkels haar teveel worden. 
Door de therapie heeft ze echt leren inzien wat ze precies nodig 
heeft.

Wat voor zaken moet jij zoal regelen als mantelzorger?
Ik hoef gelukkig niet heel erg veel te regelen, terwijl dat bij 
sommige mantelzorgers compleet anders is. Wel ga ik mee 
naar bepaalde afspraken, bijvoorbeeld met het wijkteam en 
de tandarts. Ook help ik met haar financiën, omdat ze onder 
bewindvoering staat.

Is het lastig om mantelzorger te zijn?
Het is lastig om mantelzorger te zijn omdat het mijn moeder 
is. Ik zou soms graag de hulp willen krijgen die ik aan mijn 
moeder geef. Het is lang niet altijd makkelijk omdat ik ook 
mijn eigen problemen heb. Vooral in de puberteit vond ik dit 
erg lastig. Zelf ben ik namelijk gediagnosticeerd met ADHD, wat 
het helpen van anderen soms extra lastig maakt. Mijn moeder 
vertoont bijvoorbeeld veel destructief gedrag. Ze zoekt dan heel 
erg de confrontatie met mensen op door discussies en ruzies 
aan te gaan, zelfs om de kleinste dingen. Nu ik zelf wat ouder 
ben kan ik er een stuk beter mee omgaan en heb ik mijn eigen 
problemen ook veel meer onder controle. Ik heb geleerd om 
mijn moeder los van de borderline te kunnen zien. Toch moet ik 
mijzelf altijd blijven realiseren dat borderline nooit overgaat.

Gebruikt je moeder ook medicatie?
Mijn moeder slikt antidepressiva. Dit zorgt ervoor dat haar 
emoties wat afgevlakt worden. Bij borderline zijn emoties vaak 
heel extreem. Door haar medicatie wordt ze minder extreem 
boos, blij of verdrietig. Ook raakt ze hierdoor minder geprikkeld 
en kan ze bewuster naar zichzelf kijken. Ze heeft in het verleden 
medicatie geslikt voor haar ADHD, maar dat doet ze nu niet 
meer. Het klinkt allemaal best wel negatief, maar ze is wel heel 
erg lief en heeft altijd haar best gedaan om mij alle zorg te 
geven die zij kon opbrengen. Ze is ook bang om een slechte 
moeder te zijn en kan daar heel onzeker van worden. Maar ik 
had me geen andere moeder kunnen wensen, zonder haar was 
ik niet de persoon geworden die ik nu ben.

Wil je meer informatie lezen over dit onderwerp?
- Allerlei informatie over Jonge Mantelzorgers
- Mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers in Arnhem
Neem ook een kijkje op Kopstoring.nl, een speciale website 
voor jongeren die een gezinslid met psychische en/of 
verslavingsproblemen hebben. Op Kopstoring.nl kun je:
anoniem en gratis een groepscursus in een chatbox volgen met 
andere jongeren en een hulpverlener
vragen per e-mail stellen aan een deskundige
verhalen van andere jongeren lezen en je eigen verhaal 
met anderen delen informatie over psychische en 
verslavingsstoornissen lezen hulp zoeken

Op 6 en 13 juli vinden er twee gratis themabijeenkomsten 
speciaal voor jonge mantelzorgers plaats bij Willemeen. 
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Een kijkje in het 
reisleven van een lifter
Deel 1

Ik liftte al sinds 2013, maar tot dan waren het kleinere, enkele afstanden om binnen- en buitenlandse vrienden te bezoeken. Nog 
nooit had ik een hele vakantie gelift, laat staan in gezelschap! Maar enthousiaste liftverhalen zijn besmettelijk en zo raakte een 
goede vriendin – laten we haar A. noemen – overtuigd een vakantie met me mee te willen liften.

Dat gebeurde op 30 juni 2016. Bestemming? Praag. Route? In een lange cirkel rondom Duitsland, te beginnen in onze toenmalige 
woonplaats Amsterdam.

En zo stonden we om half 8 ‘s ochtends met onze duim omhoog aan de oprit naar de A2, het eerste zelfgemaakte, kartonnen 
bordje fier omhoog en de ochtendzon op onze snoet. Het doel voor deze eerste dag was in de buurt van Frankfurt am Main, waar 
we een slaapplaats bij een vriendin konden vinden. Gelukkig hadden we een goede start, want al snel werden we meegenomen 
door een vriendelijke meneer die ons in de juiste richting bracht.
De reis ging voorspoedig en van Amsterdam naar Frankfurt deden we in 6 liften, zoals we dat noemen. Uiteraard kregen we veel 
dezelfde vraag: “Is liften niet eng? Het klinkt gevaarlijk, bij vreemden in de auto stappen!”. Gelukkig valt dat erg mee; mensen zijn 
vriendelijker dan je denkt en juist de mensen die zich een beetje zorgen maken nemen 2 meiden graag mee.

Tegen het eind van de middag kwamen we op bestemming aan: een pittoresk dorpje onder de rook van de financiële metropool 
Frankfurt am Main. Hier spendeerden we enkele dagen gevuld met samen gezellig eten, de wind in de haren door ritjes in mijn 
vriendin’s cabrio en af en toe een warm middagdutje samen met een klein hondje genaamd Karamel.
Maar aan alles komt een eind: het was leuk, maar we moesten weer eens verder.
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En verder gingen we, op 5 juli 2016, richting nog meer Duitse vrienden: een bevriend echtpaar in Beieren.
Wederom was het vroeg vertrekken, gezien de zomerhitte en het feit dat liften vaak dubbel zo lang duurt vergeleken met 
een directe autorit. Wel is het zeker de tijd waard, gezien niets zo avontuurlijk en vrij voelt als the open road. En laten we 
de interessante figuren en situaties niet vergeten: tijdens deze rit hebben we tetris gespeeld met onze lijven en een stapel 
verhuisdozen bij een automobilist die aan het verhuizen was. Maar zelfs een gebrek aan beenruimte hield ons niet tegen om een 
goede lift te scoren!

Voor etenstijd arriveerden we in het dorpje in de heuvels nabij Regensburg waar we heen wilden. Precies op tijd om met zijn 
viertjes Regensburg te verkennen en een hapje te eten.
Deze dagen hebben we vooral veel in de prachtige Beierse natuur gewandeld en een barbecue georganiseerd samen met enkele 
vluchtelingen in de buurt. Dit was natuurlijk super, vooral omdat we een groot kampvuur gemaakt hadden. Helaas werd het vuur 
iets te hoog en kregen we het vriendelijke, doch dringende, verzoek van de polizei om ietwat te dimmen.
Dat mocht de pret van deze dagen niet drukken natuurlijk, want we hebben ontzettend genoten.
Maar ook nu weer vlogen de fijne dagen zo voorbij en moesten we maar weer eens verder liften.

Volgende halte: ons meest verre doel van huis: Praag, Tsjechië. We kenden helaas niemand in Praag, maar een goedkoop hostel 
was zo geboekt. En op een goede locatie ook nog: midden in het centrum van de stad.
En zo vervolgden we onze reis, op weg naar nieuwe avonturen, in het eerste land waar we moedertaal niet spreken.

Nieuwsgierig hoe de rest van de reis verliep? Hou dan vooral iedere editie van Willemeen Magazine in de gaten en lees het vervolg 
volgende keer!
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Binnenkijken bij Arnhemse jongeren  
De kamer van: Carlijn (19)
Slaapkamers en studentenkamers zijn vaak interessant, persoonlijk en bevatten een eigen verhaal. Jongin Arnhem 
is hier erg benieuwd naar! Voor de artikelenreeks ‘De kamer van’ gaan we langs bij Arnhemse jongeren en nemen 
we een kijkje in hun kamer, studio, (anti)kraakpand of appartement. Deze keer nemen we een kijkje in de kamer van 
Carlijn, die tegenover Velperpoort woont. 

“Vorig jaar zocht ik in november naar een kamer vlak bij Velperpoort. Ik wilde graag hier wonen omdat in het Spijkerkwartier werk 
en het daarnaast een supermooie buurt vind. Al snel kwam ik via Facebook deze kamer tegen en meldde ik mij meteen aan voor 
de kijkavond. Tijdens deze kijkavond waren er ook een paar andere meiden aangezien er twee kamers vrij waren. Na de kijkavond 
meldde ik mij aan voor de kleinere kamer. Toen kreeg ik het goede nieuws: ik kreeg de kamer, die wat mij betreft op een toplocatie 
ligt en zelfs een balkon heeft. Na twee weken mocht ik de kamer betrekken. Samen met mijn vader heb ik al mijn spullen die 
destijds zowel bij mijn vader als moeder stonden verhuisd. Het is superfijn om al mijn spullen nu op één plek te hebben, want dat 
was de afgelopen 10 jaar niet geval.”
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“Mijn bed en de oude bank zijn bijvoorbeeld afkomstig van mijn 
moeder en het bureau, de tv en de kast zijn afkomstig van mijn 
vaders huis. Ik ben een erg vrolijk en druk persoon en dit zie je 
ook terug aan mijn kamer. Er hangt bijvoorbeeld een slinger, 
die symboliseert dat iedere dag een feestje is en je dus zoveel 
mogelijk moet proberen te genieten van je leven.”

“Ook ben ik superblij met mijn balkon. Hierdoor voel je je nooit 
echt opgesloten in je kamer. Op het balkon staat een bankje 
dat er eerst erg saai uitzag. Samen met een vriendin heb ik het 
bankje voorzien van wat vrolijke kleurtjes. Mijn badkamer en 
keuken deel ik met twee andere meiden. Dat is erg gezellig en ik 
kan het prima met hun vinden. Ik ben echt blij met mijn eigen 
plekje, want dit is namelijk ook mijn eerste kamer. Tot nu toe 
bevalt het heel goed!”

Ga jij op jezelf wonen? In het artikel Uit huis, op kamers vind 
je allerlei handige informatie. Benieuwd of je niet te veel huur 
betaalt voor je woonruimte? Doe dan eens een huurcheck!
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DE PLEELIST 
VAN: THIJS
Drum ’n Bass, maar dan iets minder hard 

Naar een feest of concert gaan is er nu eventjes niet bij, dus ga je 

thuis wat draaien. Om je buren, huisgenoten of medemens niet 

te veel tot last te zijn met versnelde breakbeats zijn de volgende 

5 nummers te kwalificeren als type 4 op de Bristol schaal, lekker 

soepel.

1. AETHERIAL & COSMIC SEQUENCE – MIDNIGHT 
STORIES
Om met de meest ontspannen Liquid Drum ’n Bass te beginnen, Midnight Sto-

ries gaat diep. Wie zegt dat Drum ’n Bass niet rustgevend is?

2. IN:MOST – TOOK ME BY 

Took Me By brengt iets meer warmte in de mix, gedurende 5 minuten bouwt het energieniveau en opti-

misme zich beetje bij beetje op.

3. MACCA & VECTOR – WHISPERS
In de categorie ‘Dit kan prima op het strand’ hoeft dit nummer gelukkig niet op de fluisterstand. Vibes 

gegarandeerd.

4. LSB – IT FINDS YOU (FEATURING TOKYO PROSE)
Wil je iets meer spanning en sensatie? It Finds You neemt een subtiele dosis energie met voldoende 

vibes.

5. DOTIKS – REVIVAL
In de categorie ‘Onheilspellend op kamertemperatuur’ brengt dit nummer een donkere ruimte weer tot 

leven.
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Beste artiest: 
Het individu is zo goed als de mensen om hem heen. 
Of zoals Orwell schreef: Het individu heeft slechts macht, in 
zoverre als hij ophoudt een individu te zijn.
Laat ik even een band samen stellen. 
 
op zang: Pj Harvey
Op drum: Nico mcBrain
Gitaar 1: Richie Blackmoore
Gitaar 2: Kerry King
Op Bas/ zang: Peter Steele
 
De stijl die ik ze wil horen spelen zit een beetje tussen 
het oude werk van Swans (The burning world), Deicide, 
Einstürzende neubauten, 16 horsepower en Dresden dolls in. 
 

Elke nummer moet afgeteld worden zoals de Ramones 1,2,3,4,..
Met en podiumpresentatie zoals die van Gwar, Bruce &Glen. D.
 Teksten met de inhoud zoals die van Crass, Henry Rollins, 
Sacred Reigh, Andre Williams. 
 
Dansbaar als the Rolling Stones, the Streets, The national, 
Obituary, Yann tiersens Tango style, met een beetje Mano 
Negra en Noire Desire en natuurlijk de Toydolls.
 
Dan mogen ze van mij clips maken zoals die van Die 
Antwoord, M.I.A. en Ok Go met het sfeertje van Kate Bush in 
Running up that hill. 
 
En een nummer wat ze moeten coveren is Eisbear van 
Grauzone. Dan wil ik ze zien optreden in de wouden Slovenië 
En dit is natuurlijk maar een moment opname. Volgend jaar 
kan het allemaal heel anders zijn. 

De thuiswerkplek van... 

Jasper
Al kijkend uit het raam probeer ik iets zinnigs te schrijven over de huidige woon/werk situatie.  Dit moment zit op de bank in de 
woonkamer met de voetjes omhoog, de radio staat aan “Nirvana,-Smells like a teen spirit” op tafel liggen mij telefoons waarmee 
ik met een aantal van jullie contact kan houden.
 
Maar tot nu zijn de beste en mooiste (werk) momenten buiten geweest. Samen buiten in de natuur de problemen, tegenslagen en 
waan van alledag lekker van je aflopen. Proberen te bekijken hoe dit eruit kan zien vanuit een andere perspectief. Nieuwe ideeën 
opdoen of ideeën verder uitwerken en kijken welke stappen je daarvoor moet ondernemen en wie je daarbij kunnen helpen. 
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Ik ben Jasper (die jongerenwerker met een broek met van die 
zakken op de zijkant) en ben graag buiten en als het goed is, is 
dat ook wel een beetje te zien aan de verschillende activiteiten 
die ik organiseer of een warm hart toedraag.  
 
Willemeen bivak
Natuurlijk 4 keer per jaar de Willemeenbivak waarbij we met 
een kleine overzichtelijke groep buitenzijn combineren met 
wandelen en kamperen, dit alles op een avontuurlijke manier. 
Dus geen mooi aangeharkte grasveldjes maar ruige stukjes 
bos in binnen of buitenland.  Om deze activiteit aan te kunnen 
bieden aan jongeren in Arnhem is er een behoorlijke uitzet 
gerealiseerd met op de schoenen en een slaapzak na bijna 
alles wat je nodig hebt om droog te blijven tijdens een van 
onze kampeer/ wandel tochten. 

De gemeente heeft zelfs budget vrijgemaakt zodat jongeren 
met de Gelrepas een aangepast tarief betalen. 

Volgende maand, 10 t/m 13 augustus gaan we naar de 
Belgische Ardennen. Dit jaar niet met het openbaar vervoer 
maar met een personenbusje. We gaan daar rondom Spa een 
rondje lopen van een km of 30 en kijken of we mooie plekjes 
kunnen vinden om te overnachten. Op dit moment ben ik bezig 
om een mooie route uit te zetten. 

Het buiten zijn trekt mij zo erg dat ik zelfs een opleiding ben 
gaan volgen waar ik leer om met oorspronkelijke technieken 
en natuurlijke materialen te overleven. Deze opleiding duurt 
een jaar. Een jaar waarin ik mij in 13 weekenden onderdompel 
in het pure buitenzijn. Elke van deze 13 weekenden (van 

Er even uit.
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donderdagavond tot zondagavond) wordt buiten gegeven. Ik zit 
dan met mijn lesgroep van 16 personen in een grote open tent 
om een vuurtje op dierenhuiden en vachten en krijgen daar van 
onze docenten les in; vuur maken, leerlooien, netten breien, 
manden vlechten, touw slaan, lepels snijden, bogen maken, 
eten zoeken, wildsporen herkennen en nog veel véél meer. De 
groep waarmee ik dit doe is echt super hecht en voelt aan als 
familie. Misschien een beetje goedkoop maar het is het zelfde 
als binnenkomen bij Willemeen. Je mag zijn wij je bent en je 
kunt steun vragen aan elke andere vrijwilliger.  Iedereen staat 
voor elkaar klaar en samen doe je wat er gedaan moet worden. 

Visfuik vlechten
In het tweede weekend hebben we een dag gewerkt aan een 
gezamenlijke shelter. Dit was een behoorlijk zware opdracht 
omdat wij deze dag ook geen eten kregen.  Je merkt dat 
iedereen in de groep een stapje langzamer loopt maar elkaar 
de ruimte geeft waar nodig. Een van de deelnemers zat zo laag 
met energie dat ze zich schuldig begon te voelen tegenover 
de groep omdat ze niet kon helpen met zagen, sjouwen en 
verzamelen van materialen. Niemand heeft haar dit kwalijk 
genomen. Er bleek toch een taak te zijn die perfect bij haar 
energieniveau paste. Er moesten bedden gemaakt worden van 
dennentakken. En zei kon dit perfect doen. Dus al snel vertrok 
er een groep het bos in om dennentakken te verzamelen en 
deze bij haar neer te leggen zodat zij de kleine zachte takjes 
kon verwerken. Zelf was ik toen bezig met het verzamelen van 
boomwortels om in het bouwwerk te gebruiken als touw.  Op 
handen en knieën in de grond wroeten op zoek naar wortels is 
best een lekker werkje.  

In het uiteindelijke bouwwerk kunnen nu 16 mensen zitten, 
6 mensen slapen er is een vuurplek in en het heeft een 
houtopslag. De shelter is ruim drie meter hoog aan de 

buitenkant en heeft muren van zeker 1.5 meter dik, gemaakt van 
takken, bladeren, aarde en mos. Tijdens de Corona crisis waren 
er begrijpelijkerwijs geen weekenden. Ik ben samen met mijn 
zoon wezen kijken naar de shelter en zag dat hij toch bewoond 
werd. Terwijl ik samen met Loet (mijn zoon) in de shelter zat 
en ik hem kon uitleggen hoe wij de shelter gebouwd hadden 
kwam er een muisje uit het bed van dennennaalden gekropen 
om langs de achterwand van de shelter weer te verdwijnen 
om net naast de opening naar buiten weer tevoorschijn te 
komen even te blijven zitten om eens te kijken wie er in zijn 
huis waren. Er zitten nu spinnen en kevertjes in de muren en 
aan de buitenkant kwamen er jonge scheuten van een beuken 
boompje naar boven.  De natuur gaat gewoon door. 

Naast het meer buiten willen zijn was het ook mijn bedoeling 
dat ik meer kennis en vaardigheden zou krijgen die mij kunnen 
helpen bij de verschillende outdoor activiteiten van Willemeen. 
Hoe meer kennis je hebt hoe meer je thuis kunt laten.  In de 
praktijk betekend dat nu nog niet zo veel. Sterker nog; de rugzak 
die ik zo graag leger en lichter wil krijgen raakt wanneer ik in 
het bos loop alleen maar voller en voller want dan zie ik daar 
een mooie steen, daar een mooie tak, een paddenstoel waar ik 
vuur mee kan maken of dierenbotten die ik kan bewerken.  Wel 
heb ik veel meer zelfvertrouwen gekregen en weet ik dat zolang 
ik mijn mes bij heb heel veel kan maken.  

Een van de voordelen van het hebben van Kennis is ook dat je 
het kunt overdragen. En dat doe ik tijdens het stukje outdoor 
coaching. 

Wil je meer weten over de Willemeen outdoor Bivak of de 
outdoor coaching trajecten? Jasper@Willemeen.nl.

Ardennen bivak 2019
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1992-01-04 (Marcel Borsje)
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1993-02-06 (Mieze)
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Willemeen vroeger


