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Op de duim naar Kaapstad
SUZANNE VAN DER HORST

LEEUWARDEN - Nieuwsgierig-
heid brengt ze de wereld over.
Liftend. Sierd van der Bij (24) en
Christiaan Triebert (21) vertrek-
ken 1 oktober naar Kaapstad.

Ze trokken al samen door Wit-
Rusland en het Midden-Oosten.
Sliepen bij honderden mensen
thuis. Ze verbaasden zich, leerden
over zichzelf en de wereld om hen
heen. Nu is Afrika aan de beurt.
Voor het project ‘Thumbs Up Afri-
ca’ liften ze in drieënhalve maand
van Groningen naar Kaapstad.

De vrienden leerden elkaar
eind 2008 kennen bij ‘3voor12
Friesland’. Sierd komt uit Bur-
daard en studeert Nederlands
aan de NHL in Leeuwarden, Chris-
tiaan komt uit Leeuwarden en is
bezig met de studie Internationa-
le Betrekkingen aan de RUG in
Groningen.

Sierd en Christiaan gaan dit
keer overigens niet met z’n
tweeën. Neda Boin (22) uit Rotter-
dam werd uit 150 aanmeldingen
ook geselecteerd voor het avon-
tuur. ,,Dat is goed. Vrouwen kij-
ken toch anders tegen de wereld
aan dan mannen’’, zegt Sierd.
Christiaan knikt. ,,Ze is boven-
dien heel spiritueel. Gaat uit van
het goede in de mens. Heel open.

Dat levert vast interessante situ-
aties op.’’

Een camerateam volgt en
maakt reportages van wat ze
meemaken. Voor de rest is het
aan het avontuurlijke drietal. Li-
bië en Tunesië zijn geschrapt van-
wege de onrust die daar heerst,
maar Egypte, Sudan, Ethiopië, Ke-
nia, Tanzania, Zambia, Botswana,
Namibië en natuurlijk Zuid-Afri-
ka staan nog overeind. Er worden
vluchtelingenkampen en scholen
voor voormalig kindsoldaten be-

zocht, maar ze gaan ook pirami-
des bekijken en bungeejumpen
bij de Victoria Watervallen.

Het project ‘Thumbs Up Africa’
is bedacht door Roy Tjan uit Gro-
ningen. Hij wilde iets doen met
zijn grote passie - liften - en dit
combineren met duurzaamheid.
De stichting haalt geen geld op
voor ontwikkelingshulp en on-
dersteunt ook geen goed doel.
Wel bezoeken Sierd, Christiaan en
Neda een aantal duurzame en in-
novatieve ontwikkelingsprojec-

ten om te zien wat daar gebeurt,
wat de resultaten zijn en hoe de
omgeving hierover denkt.

Belangrijkste doel van de reis is
om mensen thuis ,,mee te laten
liften’’. Via Facebook, de website
thumbsupafrica.org, de eigen
blog van de jongens asfalten-
eenslaapzak.nl en korte reporta-
ges op de Wereldomroep houden
de drie hun volgers op de hoogte
van wat zij beleven en wat dit met
ze doet.

Sierd schrijft vooral over ‘uit
het leven gegrepen’ onderwer-
pen, Christiaan is meer van de
verdieping, het historisch per-
spectief. Ze vragen en wisselen er-
varingen zonder te oordelen.
Nieuwsgierig doch objectief. ,,Het
wordt een journalistieke roadmo-
vie.’’

Het gaat ze er niet om iets te
veranderen in de wereld. ,,Dat
ideaal zijn we onderweg kwijtge-
raakt. Het is een illusie om te den-
ken dat de wereld anders wordt
door jou. Wat we wel willen over-
brengen, is inspiratie. Als er ande-
ren zijn die met dit idee rondlo-
pen, zeggen wij: doen. We zijn be-
voorrecht. We zijn blank, hetero
en man. Het klinkt misschien
gek, maar die drie aspecten ma-
ken het ons echt gemakkelijker
om liftend de wereld over te
gaan.’’

Christiaan Triebert (links) en Sierd van der Bij vertrekken op1oktober vanaf de
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