


’s Avonds had Jacqui, onze geliefde kampleidster, een verassing voor ons: ‘op naar
mijn favoriete karaoke-bar!’ Op het moment dat we de bar inliepen hoorde ik om mij
heen veel gebrom. De bar was leeg en er hing dus een beetje een dood sfeertje. Na 

een aantal biertjes en wat nieuwe gasten 
was het gebrom echter omgeslagen in 
luidkeels gezang door de microfoon. 
Uiteindelijk heb ik ook maar mijn steentje 
bijgedragen door het (Nederlands Duitse) 
carnavals nummer ‘Anton aus Tirol’ aan te
vragen. Niemand snapte er iets van en ook 
ikzelf kende de tekst niet. Gelukkig was 
constant ‘Anton, Anton!’ en de bijbehorende
polonaise voldoende om zelfs funky 
grandma (Jacqui’s moeder) van d’r stoel te
krijgen. 
 

De volgende ochtend stond ik met een lichte kater om 7 uur naast mijn bed. Achteraf 
volledig onnodig omdat de buschauffeur op Afrikaanse tijden bleek te leven en 
doodleuk meer dan een uur te laat kwam. Eenmaal in de 
bus konden we 6 uur lang doorslapen. We waren 
namelijk op weg naar een groot gebied een stuk buiten 
Johannesburg: het rhinopark Mafikeng. 
 
Het tentenkamp in Mafikeng zag er prima uit. Tenten 
met een houten vloer, een deur, wc, bed, douche. Etc. 
Die douche was trouwens nog wel een dingetje.. Wilde 
je namelijk douchen dan moest je eerst vuur maken 
onder in een donkey. (een soort waterboiler). Dit vuur 
moest je echter een uur lang aan zien te houden en 
aangezien het om 6 uur ’s ochtends aardig koud is, ook
al lig je onder zes dekens, hebben we het douchen voor 
een paar dagen maar achterwege gelaten. 
De eerste twee dagen in Mafikeng zijn we op expeditie 
gegaan met een gids. In groepjes van 3 á 4 personen + twee gidsen gingen we op 
zoek naar sporen van dieren en natuurlijk de dieren zelf. Dit deden we te voet. De 
eerste dieren die we zagen waren natuurlijk ontzettend bijzonder, maar wanneer je 

een paar uur rondloopt en een aantal dieren meerdere keren 
ziet ben je uiteindelijk toch op zoek naar 1 dier in het 
bijzonder: de witte neushoorn. Na lang zoeken zag een van de 
gidsen een witte neushoorn ver in de verte. Deze kolos had 
zelfs een kalf bij zich. Onze gidsen maakte een plan zodat we 
zo dicht mogelijk bij de dieren konden komen. Achter bosjes 
langs en uit de wind slopen we dichterbij. Totdat een ander 
groepje de dieren ook opmerkte en blijkbaar een tactiek 
onnodig vond. Het groepje liep recht op de dieren af en nog 
voor ik ze echt goed kon zien stormden ze weg. Tot zo ver 
mijn eerste ontmoeting met de neushoorns. Best wel balen. 

 
 



Op de laatste dag in Mafikeng werden we weer in de bush gedropt om vuur te gaan 
maken met je blote handen. We waren even bezig toen er uit het niets een helikopter 
over ons heen vloog en naast ons landde. Uit de 
chopper stapte een man met een gigantisch 
jachtgeweer. Hij stelde zich voor als dierenarts 
en deelde ons mee dat wij vandaag getuige 
mochten zijn van een jaarlijks tafereel: het 
chippen van 3 jonge neushoorns. Het chippen 
van neushoorns doen deze mensen omdat de 
neushoorns in Afrika aan de lopende band 
gestroopt worden omwille van de hoorns. Hier 
hebben wij erg veel uitleg over gekregen en juist 
dit maakte de drie dagen in Mafikeng bij Rusty en 
zijn gidsen erg emotioneel. Deze mensen zetten hun leven in het teken van de 
neushoorns. ‘Als dit zo door gaat kennen jullie kinderen alleen nog maar de
neushoorns uit de dierentuin’.  
 
Alles  bij elkaar maakte het chippen van neushoorns des te bijzonderder. De 
dierenarts steeg samen met een van de Italiaanse meisjes weer op om de eerste 
neushoorns te verdoven. Na een tijdje krijgen wij bericht dat een moeder en een kalf 
onze kant op renden. Beiden waren verdoofd. Op zo’n 100 meter afstand vielen de
twee neer. Na de eerste check stonden de artsen het toe dat wij ook een kijkje 
mochten nemen. Het is een ontzettend apart en bijzonder gevoel om een levende, 
wilde, witte neushoorn aan te raken. Ik dacht bij mezelf ‘nu ik hier toch sta wil ik ook
weten hoe bijvoorbeeld de lippen van dit gigantische dier voelen’. Bijzonder zacht
kan ik je vertellen. De chips werden aangebracht in de hoorns van de beesten en na 
zo’n tien minuten werden ze weer wakker gemaakt. Nog even verdwaasd keken ze 
zich om heen en lieten vervolgens de grond weer trillen toen ze op weg waren naar 
een plek ver van ons vandaan. 
In de twee uur daar op herhaalde zich het chippen nog 2x keer. Dit keer bij 2 jonge 
neushoorns. Ook nu was het ontzettend tof om er bij te zijn. 
’s Avonds zaten we zoals elke avond weer na te genieten van die dag. De sfeer was
heel erg goed, in Mafikeng ontstond er een fantastische band met iedereen. 
 

 
 
 



 
Nadat we terug waren uit Mafikeng, waar 
we nog veel meer speciale gebeurtenissen 
hebben meegemaakt, was het na een dag 
of wat alweer tijd om de volgende meer 
daagse trip te maken naar Magoebaskloof.  
 
Magoebaskloof is een soort jungle book 
achtig gebied. We kwamen aan op een 
werkelijk geweldige locatie midden in het 
bos. 3 huizen, zwembad etc. Heel wat 
anders dan in Mafikeng in ieder geval. In 
Magoebaskloof hebben we aan canopy 
gedaan. In eerste instantie dacht ik, met mijn beroerde Engels, dus dat we gingen 
kanoën, maar later bleek dat we aan katrollen van platform naar platform roetsjten.  
Samen met Iliana, het Mexicaanse meisje haalden we de raarste ‘op de kop moves’
uit, terwijl we over watervallen door een kloof heen zeilden. Het was gigantisch 
lachen, zeker toen Iliana haar schoen verloor na het doen van een van haar idiote 
trucs.  
Ook de avonden in Magoebaskloof waren memorabel. De ene avond won Nederland 
in extremis van Mexico tijdens de WK-voetbal (tot groot verdriet van Iliana), en de 
tweede avond hadden we de alcoholloosheid van de avond er voor ruimschoots 
gecompenseerd met de idiote gevolgen van dien.  
 
Na twee leuke dagen in Magoebaskloof reden we terug naar Ramkietjie, ons kamp in 
Johannesburg. De dag erna zijn we naar pretpark Gold Rife City geweest. Qua 
geschiedenis van de mijnbouw die je daar kunt vinden is het erg interessant, verder 
heb ik het echter niet zo op pretparken, maar m’n buddy Marco en ik hebben ons
desondanks wel weer vermaakt. 
 
De laatste twee dagen van het kamp in Ramkietjie waren alweer aangebroken. Je 
merkte dat dat bij iedereen in het achterhoofd wel meespeelde toen we op de een na 
laatste dag op bezoek gingen bij de 
‘farm’ (een reservaat) van de broer van
Rowan, een van de begeleiders. Na 
Mafikeng, wat meer dan geweldig was, 
moet ik zeggen dat de farm weinig 
indruk maakte. In plaats van zelf naar 
sporen te zoeken, poep op te rapen en 
met een verrekijker in de hand op zoek 
te zijn naar wilde dieren zaten we nu 
achterin een aanhangwagen met een 
papiertje waarop de sporen van elk dier 
in het park waren weergeven. Dit leidde 
er toe dat de meeste mensen 
ongeïnteresseerd onderuit gezakt zaten. Wel pijnlijk voor Rowan, die ons al bijna 2 
weken lang trotst vertelde over zijn grote broer. Ik probeerde dus maar enthousiast te 
blijven, iets wat ook bij de anderen wel weer lukte na het zien van een baby-giraffe.  
Ook heb ik het gehuil van een hyena gehoord, luguber.  
 



De hele laatste dag werd besteed aan het repeteren van onze grote finale: een show 
van 15 nummers die wij 2 weken lang geoefend hebben en moesten gaan doen voor 
60 mensen van de Lions. Nou kan ik echt niet zingen, maar als docent in de dop heb 
ik geen last van podiumvrees dus ik heb me wel vermaakt die dag. Op zo’n laatste
dag waar je constant met elkaar bezig bent komt dan ook de band die je met elkaar 
hebt geschept in slechts twee weken tot uiting, met als hoogtepunt natuurlijk de 
avond wanneer we met zijn allen op een 
High School Musical manier’ stralend op het
podium staan te zingen.  
Na het eten en de show was het tijd voor 
afscheidsspeeches van de begeleiders. 
Vooral Jacqui sprak ontzettend lieve 
woorden waaruit bleek dat ze ons na 2 
weken erg goed heeft leren kennen. De 
speeches duurden vervolgens naar mijn 
mening net iets te lang. De meeste mensen 
zaten onderuitgezakt te luisteren naar de 
laatste woorden toen ik de tweede 
microfoon pakte, ‘Anton aus Tirol’ weer op
liet zetten en mijn mede studenten de opdracht gaf om alle mensen van hun stoel te 
trekken en een grote polonaise te doen. De sfeer was weer luchtig en wij maakten 
ons op voor een knallend eindfeest met de kampers.. 
 
Voor een aantal mensen was het afscheid ’s ochtends zwaar. Ondanks de goede
band die ik met mijn kampgenoten op had gebouwd de afgelopen weken had ik met 
het afscheid niet zo’n moeite, je wist dat het moment ging komen. Wel vond ik het 
sneu om Jacqui in tranen te zien toen ze ons afzette op het vliegveld. En eerlijk is 
eerlijk, ook ik had het moeilijk bij de gedachte  dat ik deze geweldige vrouw 
misschien wel nooit meer zal zien. 
 
Na een vliegreis van 3 uur landde het vliegtuig in het Zuidelijkste puntje van Afrika: 
Kaapstad! Marco wachtte me op samen met ons gastgezin. Ik had echt geen flauw 
idee wat ik moest verwachten, dus liep ik maar op de eerste de beste mensen af met 
een Lions-embleem op hun borst. ‘Hi, I’m Teun, are you my host-mom?’ ‘No! No! 
Your host-family is over there!’ De vrouw wees naar een hoekje van de zaal waar
twee beren van jongens op me stonden te wachten. Naast ze stond een breed 
glimlachende Marco.. ‘dude, we’re soooo lucky’, was het eerste wat hij zei. 
Het duurde niet lang of ik had dezelfde gedachte. De jongens heetten Kurt en Stefan. 
Kurt was onze oudste host-brother en Stefan was een (Nederlandse) vriend van 

hem. Er was direct een klik tussen ons vieren, 
met name op het gebied van feest vieren en 
mannendingen doen, om het maar simpel te 
zeggen.  
Eenmaal in Franschhoek, want stond het huis en 
de bottle-store van de familie Maske, was de 
sfeer ook direct relaxt. Ik voelde me vanaf het 
eerste moment helemaal op mijn gemak en 
meer dan welkom bij de familie. Fransschoek ligt 
in het wijngebied in Zuid-Afrika, nou, dat hebben 
we die week geweten. Elke dag gingen we uit 



eten (soms zelfs twee keer) en daarbij vloeide de wijn dus rijkelijk. De familie leeft 
absoluut op een bourgondische manier, iets waar ik wel aan kon wennen.  
  
In een gastgezin bestaat er geen programma, je leeft mee met het dagelijks leven 
van de mensen zelf. Het ging er in Franschhoek relaxt aan toe. De mensen helpen 
elkaar veel in dit kleine dorpje en dus zijn we er met Kurt een aantal keren op uit 
geweest. Het gebied rondom Kaapstad lijkt uit en totaal ander land dan dat van 
Johannesburg. In plaats van de dorre bruingele vlakten zaten we tussen de groene 
bergen bij een groot meer in de buurt. De armoede is en het verschil tussen zwart en 
blank blijft echter wel hetzelfde. Wanneer je bij een familie in huis woont die niet 
politiek-correct hoeft te spreken hoor je dan ook af en toe wel de andere kant van het 
apartheidsverhaal.  
 
Met de familie Maske zijn Marco en ik ook drie dagen in Kaapstad verbleven. Drie 
geweldige dagen met een city-tour in een open dubbeldekker bus, een sightseeing 
op zee het nachtleven in met Kurt Stefan en wat andere vrienden. Maar de meest 
toffe ervaring verdient een wat langere uitleg.. 
Volledig Impulsief had ik me samen met Marco en wat andere studenten van het 
Lionskamp ingeschreven voor het duiken met witte haaien. Vroeg in de ochtend 
werden we opgepikt door een busje bij ons hotel. Twee uur lang zaten we in dit busje 
onderweg naar Gansbaai te luisteren naar de 
gids die ons van alles vertelde over haaien en 
ook over de walvissen in de nabij gelegen baai 
van Hermanus.  
Eenmaal in Gansbaai kregen we nog even wat 
extra uitleg, en tekenden we een document 
waarin stond dat de organisatie niet 
verantwoordelijk was voor eventuele dodelijke 
ongelukken, alvorens we op de boot stapten op 
weg naar een goede spot voor wat actie met de 
zeemonsters. 
Na twintig minuten kwamen we aan bij een grote zwarte kooi. De kooi werd aan de 
boot vast gemaakt en de eerste vijf mensen werden in het koude water geladen. 
Ondertussen was ik, nog altijd vrij kalm, mijn wetsuit aan het aantrekken. Om de boot 
zwommen onderhand al gigantische haaien te happen naar het aas dat keer op keer 
aan een touw werd uitgegooid. (de grootste was een volwassen vrouwtje van 4 
meter). Het gaf een waanzinnig spectaculair beeld. 

Na een kwartiertje werden de eerste vijf mensen uit de kooi 
geladen en werd mij gevraagd of ik als eerste de kooi in 
wilde. Ik stemde toe, was nog altijd vrij kalm, maar op het 
moment dat ik mijn rechtervoet op de buitenkant van de kooi 
zette kreeg ik het benauwd. Het idee dat ik, in een kooi van 
dunne spijlen en gaten van 20 vierkante centimeter, moest 
gaan duiken met mens-etende witte haaien werd mij even te 
veel. Desondanks stapte ik de kooi in, greep in paniek om 
mij heen naar houvast en slikte voor een week aan water in.  
Toen de 4 mensen na mij ook de kooi in waren en deze 
eindelijk dicht zat kon het feest beginnen. Wanneer je boven 
je hoorde ‘shaaaark! Get down!!’ wist je dat het tijd was om
jezelf naar beneden te trekken en de gigantische dieren op 



soms maar 30 centimeter van je hoofd te zien voorbij zwemmen. Ik kan niet uitleggen 
hoe het voelt om zo’n roofdier recht in z’n ogen te kijken en z’n grote bebloede bek te
zien happen naar een dode vissenkop. Elke keer wanneer een haai voorbij kwam 
zwemmen was de adrenalinekick zo hoog dat we het vervolgens allemaal 
uitschreeuwden wanneer we boven kwamen. 
Een honderd procent once in a lifetime 
experience. 
 
De volgende dag bedachten Kurt en Marco dat 
we sowieso nog 1 ding moesten meemaken 
voor ons vertrek naar Fransschoek: het 
bestijgen van de Tafelberg. En zo stond ik die 
middag te genieten van het uitzicht over 
Kaapstad bovenop een van de 7 
wereldwonderen. Ook dit is weer iets wat ik 
nooit meer zal vergeten.  
 

De laatste dagen in Zuid-Afrika bestonden vooral uit 
nagenieten. Gezellige avonden met de familie en veel 
napraten met Marco. Mooi was dat Marco zei: ‘ten eerste
sprak je drie weken geleden geen woord Engels en nu 
spreek je het vloeiend.’ ‘Ten tweede.. drie weken geleden
kenden wij elkaar niet, en nu is het alsof ik je als jaren ken, 
vriend.’ 

Hierin had hij helemaal gelijk. Marco en ik waren drie weken lang vanaf Schiphol tot 
en met Cape Town Airport met z’n tweeën. Achteraf had ik me geen beter reismaatje 
kunnen indenken.  
 
Na een vliegreis van 10 uur landde ik ’s ochtends weer in Amsterdam, waar mijn
familie me op stond te wachten. Onder het genot van een colaatje vertelde ik over 
mijn waanzinnige reis. 
 
Nu ik hier zo, twee maanden na de reis, de laatste 
regels van dit reisverslag aan het schrijven ben besef ik 
mij eigenlijk pas echt wat voor iets bijzonders ik heb 
meegemaakt. Ik ben die drie weken van de ene in de 
andere bijzondere ervaring gevallen. Natuurlijk is het 
onmogelijk om alles wat ik meegemaakt heb te 
beschrijven in zo weinig woorden, maar gelukkig heb ik 
het dagboek dat ik heb bijgehouden nog. Ik vind het 
echt ontzettend bijzonder wat een organisatie als de 
Lions, zowel in Nederland, in Zuid-Afrika als in een 
ander land, dit op een vrijwillige basis kan 
bewerkstelligen. Hiervoor ben ik ontzettend dankbaar. 
Dat zij, en ook mijn ouders, deze bijzondere reis voor 
mij mogelijk hebben gemaakt. 
 
‘Dankie’ 
 
Teun. 


