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’Ethiopië heeft Facebook, Metslawier ook’
REPORTAGE
LIFTEND NAAR KAAPSTAD
3 Ouders en vrienden plengen
hete tranen bij afscheid van lifters op Vismarkt

’’

We
vertellen
ons
verhaal al
terwijl we
nog
onderweg
zijn

Door Jan Schlimbach
Groningen ’ Kaapstad (echt waar)’ staat op
een stuk schoenendooskarton. Alsof de student Christiaan Triebert (21) zelf nog niet gelooft dat hij deze maandagochtend met Sierd
van der Bij (24) en Neda Boin (22) aan een lift
van 15.000 kilometer naar Kaapstad begint.
Toch gaan ze om tien uur op weg, uitgeluid
door bezorgd meelevende ouders en hete tranen wenende vrienden en vriendinnen.
De drie studenten zijn uit 150 belangstellenden uitgekozen om voor de stichting
Thumbs Up for Africa al liftend vanuit Groningen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad te
geraken. Onderweg maken ze kennis met allerlei mensen en projecten. Ook wordt gekeken hoe het staat met de ontwikkeling van
een duurzame wereld. Op internet wordt
verslag gedaan van de avonturen. Half januari moeten ze arriveren is de bedoeling.
"Ik lift heel veel, vroeger ging ik al liftend
naar school, dus waarom zouden we dit niet
doen. Het avontuur lokt", vertelt Sierd van
der Bij. Met Christiaan Triebert heeft hij al
duizenden kilometers door Europa en het
Midden-Oosten afgelegd met de duim omhoog. "Als je dan op een feestje over je ervaringen verteld, heb je zo’n tien minuten de
aandacht. Het mooie van deze reis is dat
thuisblijvers alles kunnen volgen. Er gaat een
cameraploeg mee, dus we vertellen ons verhaal al terwijl we nog onderweg zijn. We
hebben technologische middelen om de wereld kleiner te maken, om een brug te slaan
tussen Europa en Afrika, om mensen met elkaar in contact te brengen. In Addis Abeba in
Ethiopië hebben ze Facebook, in Metslawier
ook."
De lifters trekken richting Turkije en gaan
dan per boot naar Egypte. "We trekken door
Oost-Afrika, daar zijn voornamelijk Engels-

talige landen. Via Marokko kom je in Libië,
Mali en Mauritanië, dat is te gevaarlijk", zegt
Triebert. Per land worden thema’s onderzocht, zoals de vrouwenrechten in Egypte na
de Arabische lente en de vluchtelingenkampen in Sudan.
Niemand is bang voor de lange reis. "We
hadden vorige week een gesprek met de tropenarts die vertelde over de hoeveelheid dodelijke slangen en schorpioenen, daar moesten we wel even van slikken." Zorgen maken

ze zich niet, want het gaat immers om het
avontuur. En mocht iemand onverhoopt geprikt of gebeten worden, dan is er nog een
volgwagen met medicamenten.
Neda Boin (22) is al eens eerder in Kenia
geweest. Voor muzikale ontwikkelingsprojecten was ze in India. "Ik ga nu voor ’t avontuur richting Kaapstad. Ik kijk uit naar de
mensen en culturen die ik ga ontmoeten."
Ze zijn er alle drie van overtuigd dat ze
Kaapstad halen. Liften zien ze als een goed-

kope vorm van transport. "Soms zullen we
wat geld moeten betalen", veronderstelt Triebert. "Komt er geen lift, dan is dat onderdeel
van de reis. Dat is het avontuur. "
Thumbs up for Africa
Thuisblijvers kunnen de lifters van Groningen naar Kaapstad volgen op internet via
www.thumbsupafrica.org of via www.facebook.com/thumbsupafrica en op Twitter
via: @ThumbsUp_Africa.
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