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¬ Het bijna complete bestuur van Thumbs up Africa, vlnr: Ayla van Kessel, Huub Borren, Roy Tjan, Anna Booij en Nienke Toren. Foto: Jan Willem van Vliet

15.000 kilometer avontuur
INTERVIEW
THUMBS UP

Lifttocht van Groningen
naar Kaapstad
3 Reis in teken van duurzame toekomst
3

’’

In een
week
bereiken
we het
Afrikaanse
continent

Door Esther van der Meer
Groningen Dwars door het niemandsland van Noord-Kenia, de
oneindige woestijn van Namibië,
het door burgeroorlog verscheurde
Libië, langs de Kilimanjaro, Victoria
Falls en witte stranden: 15.000 kilometer avontuur. Wie durft, kan zich
op het nippertje, tot de laatste dag
van het jaar, opgeven voor een lifttocht van Groningen naar Kaapstad.
De reis is een initiatief van
Thumbs Up Africa, een stichting
van zeven Groningse studenten die
jongeren op een speicale manier
willen laten kennismaken met het
begrip duurzaamheid. De organisatoren hebben heel bewust voor liften gekozen, vertelt voorzitter Ayla
van Kessel: "Het is een duurzame
manier van reizen: die auto’s rijden

toch al. En het is een uitgelezen
manier om mensen uit allerlei culturen te ontmoeten en te leren
kennen. Je zult onderweg merken
dat veel automobilisten die een lifter meenemen, ook een slaapplaats
voor je willen regelen."
Thumbs Up haalt geen geld op en
ondersteunt ook niet één goed doel.
De lifters die zich opgeven voor de
tocht gaan onderweg allerlei creatieve, innovatieve en duurzame
ontwikkelingsprojecten langs en
ter plekke helpen. Het idee komt
van Roy Tjan, oprichter en secretaris van de stichting.
Van Kessel: "Hij wilde altijd al iets
doen wat nog nooit gedaan was. We
denken dat ons dat redelijk gaat
lukken. Met zo’n uitdagende reis
hopen we uiteindelijk jongeren die
nog niet echt nadenken over zaken
als duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en wereldburgerschap
betrokken te krijgen en aan het nadenken te zetten."
De reis start begin juni in Groningen, bakermat van de initiatiefnemers, met een startschot vanaf
de Grote Markt als het aan de stichting ligt. "Daarna gaan we bliksemsnel Europa door. In een week be-

Beschikbaar
Thumbs Up Africa zoekt niet alleen lifters, maar ook artsen, automonteurs, lokale gidsen, vrijwilligers en sponsors die hun handen vrij hebben in juni, juli en augustus van 2012. Meer informatie op
www.thumbs-upafrica.nl. De inschrijving voor lifters sluit 31 december.

reiken we het Afrikaanse continent. Daar hebben we twee maanden en drie weken de tijd om elf
landen door te trekken."
Thuisblijvers kunnen de lifters
via internet volgen. "We zullen
filmpjes maken, blogs opzetten en
het mogelijk maken om eens in de
week via een onlineplatform lifters
naar hun ervaringen te vragen. We
hopen ook dat volgers met elkaar in
contact komen, zodat grenzen
wegvallen en jongeren ervaren: dat
meisje in India zit met dezelfde
vragen als ik. Zo proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken."
Liftend door Afrika, veel te gevaarlijk, zullen veel ouders denken.
Maar dat valt volgens Van Kessel
wel mee. "Het gebeurt heel veel in
Afrika. Er zijn natuurlijk landen
waar je absoluut niet moet zijn,
maar daarom hebben we de routes
ook van te voren uitgezet. Bovendien is er altijd een achtervang in

de buurt. Er gaat een heel team mee
dat ervoor moet zorgen dat er niets
misgaat. Maar dat moet je maar
niet opschrijven, dan klinkt het
meteen veel minder spannend."
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