
Kort verslag bezoek Gobabis, feb 2014.
Zondag 26 jan zijn we ( burg van Bekkum en ik ) met ijzel en sneeuw uit Drachten vertrokken voor 
een kort werkbezoek aan Gobabis. Gelukkig klaarde het weer snel op en kwamen we met dank 
aan onze bekwame chauffeur Marcel Bouma mooi op tijd aan in Frankfurt. Vroeg inchecken heeft 
als voordeel dat je nog wat te kiezen hebt qua stoelen. We konden een mooie plek voor de 
nooduitgang krijgen. Heerlijk als je zo lang bent als ik. Nadeel is natuurlijk dat je even moet 
wachten voor je kunt instappen en vliegen.
Maar alles ging mooi op tijd en kwart over acht vlogen we in een gloednieuw toestel van Air 
Namibia richting Windhoek. Na een, uiteraard, zeer korte nacht kwamen we 7 uur s ochtends aan 
en het regende ! Eerste keer dat ik bij het uitstappen in de regen kwam.
Snel onze vw polo regelen en dan op pad naar Gobabis.
De Goba goba lodge rekende op onze komst en daar konden we ons even opfrissen en bijkomen 
van de toch wel lange reis.
Na de lunch eerste afspraak met Efraim Dawids, de gemeentesecretaris van Gobabis. Daar nog 
een keer uitgebreid het programma voor deze week doorgenomen. Belangrijkste item: de 
voortgang van het saniatatie project en de bespreking met het nationale water en sanitatie forum 
op woensdag 29 jan. Belangrijkste vraag die we hebben is of Namibie en/of Gobabis wel echt 
droogtoiletten willen gelet op onze analyse van vorig jaar dat de stagnatie komt door gebrek aan 
coordinatie en politieke prioriteit. 
We hebben een presentatie gemaakt en die willen we eerst met Gobabis doornemen om 
gezamenlijk in Windhoek als partners te opereren. Daarnaast willen we de voortgang van de 
andere onderdelen van het zgn Memorandum of Understanding bespreken die Tjeerd van Bekkum 
als burgemeester anderhalf jaar geleden heeft ondertekend. Daarin staat het versterken en 
ondersteunen van de technische dienst van Gobabis centraal en waarin we samen met Gobabis 
het afvalbeleid willen aanpassen , het beheer van de voertuigen verbeteren , het opzetten van een 
ICT plan ondersteunen en de implementatie van zonne energie mede vorm willen geven.
Alles wordt besproken en afspraken worden gemaakt wie mee gaat, wanneer we met de raad de 
zaken doornemen etc. Een lang maar noodzakelijk gesprek dus.



De burgemeester voelt zich niet echt lekker dus we gaan vroeg naar bed. Het zal de reis zijn 
geweest denken we.
De volgende ochtend voelt Tjeerd van Bekkum zich nog beroerder en krijgt geen hap door zn keel.
Ik moet dus alleen op pad en bezoek wat projecten. De ochtend vliegt voorbij. s Middag is Tjeerd 
nog steeds ziek en ligt ziek op zn kamer. De presentatie aan het management team en voorzitter 
van het management team ( soort wethouder) gaat door en wordt goed bevonden. 
Rond 6 uur besluiten we maar naar een dokter op zoek te gaan want de burgemeester wordt 
steeds zieker. Het duurt even voor we er een hebben gevonden maar hij krijgt een injectie en een 
hoop pillen. Na een uurtje knapt hij inderdaad op. De volgende ochtend moeten we vroeg op want 
half 7 rijden we naar Windhoek. 

De vergadering begint redelijk op tijd, zo rond 9 uur en we krijgen een uur voor de presentatie en 
discussie erover.
Het is geen besluitvormings orgaan maar een adviesorgaan. We weten nu dat de lokale overheid 
voor droogtoiletten kan kiezen maar ook dat de landelijke overheid eigenlijk voor watertoiletten is. 
Droogtoiletten doet te veel denken aan het koloniale tijdperk volgens een aantal spraakmakende 
politci. 
Dat mensen in de sloppenwijk nooit en te nimmer de kosten voor water en onderhoud kunnen 
betalen is waarschijnlijk minder belangrijk en men wil liever een mooi toekomstbeeld schetsen dan 
de realiteit onder ogen zien. 



En belangrijke speler in dit spel is de Governor. We besluiten dat hij betrokken wordt bij het 
vraagstuk en hebben een afspraak staan om dit en de andere zaken met hem en de 
gemeenteraad te bspreken. 
Op de terugweg worden we gecontroleerd bij een zogenaamd road blok. Daar blijken de papieren 
van de auto niet in orde. Maar naar het vliegveld on dit te regelen. We krijgen een andere VW polo 
mee en rijden door naar Gobabis.
Tjeerd is s ochtends nog redelijk fit maar zakt gedurende de dag weer weg. Maar weer naar de 
dokter en daar krijgt hij andere middelen.
Na overleg met thuis besluiten we dat hij maar beter naar huis kan gaan. Het wordt nog een heel 
geregel om zn ticket voor zaterdag om te zetten naar een ticket voor donderdag. Maar ik krijg air 
namibia aan de lijn en het blijkt mogelijk het om te zetten maar dan moeten we het donderdag wel 
in Windhoek regelen. 
De afspraak met de governor en de raad wordt uitgesteld tot volgende week en zal ik zelf moeten 
doen. 
Donderdag ochtend bezoeken we samen nog wat projecten en rijden door de krottenwijk. Het heeft 
de hele week nu flink geregend en het is een grote modderpoel in de krottenwijk. Daar is de vw 
polo niet echt voor bedoeld.
s Middags rijden we naar Windhoek om een andere vlucht te regelen. Dat lukt allemaal. Omdat ik 
de volgende dag twee studenten, die gobabis met ict plan gaan helpen, en twee dames van de 
Friese Wouden voor ondersteuning van het ouderenwerk op moet halen blijf ik vlakbij het vliegveld 
overnachten. Ze komen ook vroeg aan dus kan ik op redelijke tijd uit bed. 
Bij het vliegveld had ik nog gevraagd of ik een andere auto kon krijgen, het liefst een 4x4 vanwege 
het slechte weer en de toestand van de wegen. Maar er zijn meer mensen die dit vinden en alle off 
road voertuigen zijn al weg volgens de medewerkers.
Ik overnacht bij oude bekende van me die een hotel vlakbij het vliegveld heeft. Daar zitten we s 
avonds lekker te babbelen en er komen andere bekenden van haar bij. Blijkt de manager van het 
verhuurbedrijf te zijn !  Hij hoort mijn verhaal, pakt de telefoon en regelt zo even een stevige off 
road, een Nissan hardbody, voor me.
De volgende ochtend kom ik mooi op tijd, bij het verhuurbedrijf hoef ik maar mn naam te noemen 
en jk heb in no time de andere auto !
Het duurt lang voor mn studenten en de dames van de thuiszorg door de douane zijn. Bijna las 
laatste stappen ze door de deur. Daan en Martijn hebben nog geen werkvergunning dus zijn ze ko 
een touristvisum hier. Dat kan maar voor maximaal 3 maanden dus hebben ze een retour ticket vor 
eind april. De douane gelooft niet direct dat de jongens hier drie maanden op vakantie zijn maar ze 
kunnen ze niks maken. Is wel even zweten voor de knapen ! 
Nog een beetje beduusd stappen ze rond en we gaan de autos inladen. Blijkt dat de achterklep 
van mn nieuwe bak niet op slot kan ! Toch wel handig in Namibie. Maar wonder boven wonder is er 
nog een auto beschikbaar waar het slot wel van werkt.
De dames lachen wat om die grote bak en denken dat ik ze wil imponeren. Zij hebben een polo en 
wat is daar mis mee ?
Na vandaag weten ze beter en zijn ze blij dat ik er 1 heb !
De rit naar Gobabis verloopt soepel. Daar eerst maar even horen en kijken of het onderdak voor 
Daan en Martijn echt geregeld is. Was er deze week gelijk mee begonnen en dat was maar goed 
ook. Ze komen bij een japanse vrijwilliger in te wonen maar niemand wist waar die was en waar de 
sleutels waren!
De dames gaan s middags met de jongens op pad om uut te pakken en het huis in te richten. 
Daarna geld pinnen en boodschappen doen. Het is payday, laatste dag van de maand, en er staan 
lange rijen voor de pinautomaten en de winkels staan vol met mensen. Een levendige boel dus en 
de jongens kijken hun ogen uit. Omdat ze nog bij hun ouders wonen is boodschappen doen ook 



wat anders dan ze gewend zijn... Afwasmiddel ? We kunnen toch ook van papieren borden eten? 
De dames van de thuiszorg zijn in hun element.
Ik heb ondertussen een afspraak met de Governor en zijn special advisor, mijn oude kameraad 
Pijoo, die ik ken vanaf het begin van de vriendschap toen hij de eerste zwarte burgemeester van 
Gobabis was. De governor ken ik ook al van heel vroeger toen hij nog voor de sWapo werkte en 
het ministerie van gezondheid. Altijd handig als je oude vrienden promoveren en nu belangrijke 
posities innemen !
We bespreken het doel van ons bezoek en hij begrijpt heel goed wat we willen. Hij stelt voor dat hij 
de raadsleden van Gobabis uitnodigt en duidelijkheid wil of ze echt voor droogtoiletten gaan of 
niet.
Helaas is mn oude vriend Pijoo naar de dokter voor een behandeling tegen acute jicht.
Maar het belangrijkste is dat de governor op de hoogte is van de problemen waar we mee 
worstelen en zich hard wil maken hier een oplossing voor te vinden.
Ik mag het verder met pijoo regelen. Daarna nog even naar Rob Franke, een ondernemer uit 
Losser, die dankzij ons in Gobabis aan de slag js met zonnepanelen en een zogenaamde 
woodstove. De woodstove is ooit door Philips ontwikkeld en een fantastisch ding. Veel arme 
mensen koken op een gietijzeren pot met daaronder een open houtvuur. De woodstove verbruikt 
een kwart van het hout en heeft een volledige verbranding waardoor er geen giftige gassen in de 
hutjes komen. Daarnaast is het veel veiliger dan het open vuur. Jaarlijks sterven er veel mensen 
door brand en de giftige gassen.
Het is leuk om hier mee aan de slag te gaan. Had het ook bij de governor genoemd en die is ook 
zeer geinteresseerd in de woodstove. De bedoeling is om een eenvoudiger versie van de philips 
woodstove lokaal te produceren en te verkopen voor aan mooi laag bedrag. 
Daarna haal ik de jongens op uit hun nieuwe huisje en dan kunnen we samen dineren. Tijdens het 
diner ontstaat wat rumoer. Het blijkt dat er een Kudu het terrein van de lodge is opgewandeld en 
nu doodgemoedereerd ons aan staat te staren. Dit is heel vreemd gedrag voor zon schuw beest. 
Het is een flink exemplaar maar nog niet volwassen. De eigenaar van de lodge vermoed dat het 



dier Rabies heeft en inderdaad, na een tijdje zien we schuim uit zn bek. Het dier moet dus worden 

afgeschoten naar dat is een hele toer. Hij staat half in de garage. Ik sluip samen met de zoon van 
de lodge eigenaar achterom om hem vandaar weg te jagen uit de garage. We moeten door een 
veld met struisvogels en moeten ook nog oppassen, die beesten zijn ook levensgevaarlijk. Ze 
vallen je aan met hun poten gestrekt naar voren en halen je dan helemaal open. Als er een 
struisvoge, op je afkomt dan moet je plat gaan liggen, dan kunnen ze weinig beginnen, alleen wat 
pikken. 
Altijd leuk zo'n avontuur. Het lukt ons niet de kudu van z'n plaats te krijgen zodat hij 
doodgeschoten kan worden. Inmiddels staat het eten op tafel en de politie wordt gebeld. Onder het 
eten horen we een paar knallen en weten dat dit het einde van de arme Kudu is. 
Zo vliegt de tijd hier om. 
Na een goede nachtrust ben ik met de dames van de Friese Wouden met Daan en Martijn door de 
krottenwijk gereden en hen van alles en nog wat laten zien en verteld. Het heeft vannacht weer 
flink geregend en ook nu regent het. Dat betekent dat de krottenwijk grotendeels onbegaanbaar is 
voor gewone autos. Alle kuilen zijn vol water en het is een bende van jewelste.
Zwaar onder de indruk gaan we lunchen. Ze begrijpen dat de 4x4 hier nu echt nodig is. 
Morgen gaan we naar Harnas, een opvangcentrum voor leeuwen, cheetas en luipaarden en 
andere bedreigde diersoorten. Dat is 100 km over gravelpaden...we zullen de 4x4 ook dan zeker 
nodig hebben. 



Maandag aan de slag met Daan en Martijn en met Aukje en Jananda druk met het old age home 
committee. Ook dat vorige week geregeld.
Het was weer een boeiende week, helaas maar een uurtje zon gehad maar genoeg beleefd. Hoop 
dat het volgende week wat zonniger is ! 
Albert Scheffer


