
Deel 2 bezoek Gobabis feb 2014
Waar waren we gebleven ? Oh ja zaterdag...
Zondag vroeg op om naar Harnas te gaan voor een ochtend " feeding tour" . Dan worden de 
leeuwen en cheetas gevoerd. Altijd leuk, google maar eens op Harnas namibia. 
Het had weer flink geregend en we moeten de helft dus ongeveer 50 km over gravel. De weg is 
slecht maar we komen mooi op tijd bij de poort. Daar horen we dat de tour is afgeblazen vanwege 
het slechte weer! Dan maar alleen een bakje koffie halen. De oprit is 12 km lang maar we komen 
ongeveer 2 km ver en zitten dan vast. Gelukkig komen we eruit en keren om. Geen beginnen aan 
dus.
's Middags zijn we weer terug in Gobabis en gaan nog even naar Licht veur  de kinders, een mooi 
project waar kinderen worden opgevangen. De krottenwijk ligt er verschrikkelijk bij. Diepe plassen 
en hele families zijn onderweg met paar natte spullen die ze hebben op zoek naar vrienden en 
familie die wel een droog onderdak hebben. Op de terugweg door het industrieterrei. Weer diepe 
plassen, leuk om door heen te crossen ! Tot we bijna weer vast komen te zitten....spannend dage 
dus. Daan,  Martijn , Aukje en Jananda blij dat ze er niet uit hoefden om te duwen!
Maandag beginnen we vroeg, om 8 uur beginnen we met Daan en martijn jn het gemeentehuis. 
Samen met hun begeleider daar nemen we het programma door, eerst een inventarisatie van de 
gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de mogelijkheden voor inzet van ict. Dan kan een 
plan worden gemaakt hoe eea te verbeteren. De jongens kijken hun ogen uit, het is nogal basic 
zeg maar.
Ik laat de jongens achter en heb om 10 uur een vergadering met Aukje en Jananda met het old 
age home committee. We vergaderen tot half een en krijgen zo een helder beeld wat ze willen, 
kunnen doen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Ook worden veel onduidelijkheden 
opgelost. Een goede en waardvolle vergadering dus en de dames kunnen aan de slag om mee 
info te verzamelen om een toekomstplan op te stellen voor de ouderenzorg. 
Het feit dat ik jarig ben en dat vier met gebak wordt erg gewaardeerd en heeft wellicht bijgedragen 
aan de positieve uitkomst. Mijn kadootje zeg maar.
's Middags met de jongens op stap om hun fietsen te achterhalen en andere zaken te regelen.
Daarna met Aukje en Jananda bij een aantal adressen langs voor hun project en de dag is weer 
voorbij. 
Dinsdag.
De ochtend eerst weer met martijn en daan op stap. We bezoeken een aantal projecten die hen 
ook een blik op de samenleving kunnen bieden. Ze zijn allemaal blij verrast en enthousiast dat we 
een paar ict deskundigen hebben, schaars goed hier ! De jongens zijn mooi rustig en vinden het 
allemaal prachtig, zo'n warm welkom hadden ze niet verwacht. Gaat vast goed komen !
Daarna de vergadering voor vanmiddag met MT en raad voorbereiden en doornemen met de 
gemeentesecretaris. De dames zijn naar het old age home en gaan praten met de matrone en de 
vrijwilligers km zo wat zicht te krijgen op welke ouderen er wonen, wat voor zorg er wordt geboden 
etc.
's middags een lange vergadering over het memorandum of understanding en het sanitatieproject. 
We praten meer dan drie uur en ik begrijp dat ze niet echt overtuigd zijn van het feit dat 
droogsanitatie voor de krottenwijk in onze ogen de enige betaalbare oplossing is. Uiteraard kan er 
over het systeem zelf het nodige worden gezegd en er zijn ook andere systemen die wellicht beter 
zijn in Gobabis maar een echte keuze voor droogsanitatie wordt het niet. Daarna overleg met mijn 
portefeuillehouder en stuk opgesteld. In principe komt het besluit er op uit dat Gobabis kan 
bewijzen dat een watercloset werkt in de krottenwijk door met de bewoners in gesprek te gaan en 
hen de keus voorleggen en duidelijk maken wat die keus inhoudt. Een systeem is niet heilig 
natuurlijk en wij weten ook niet alles. Lastige zaak hoor. We hebben deze week nog een gesprek 



tussen de raadsleden en de governor, misschien dat die meer duidelijkheid kan geven en een 
uitweg ziet. 
Woensdag.
De jongens hebben inmidddels hun fiets en kunnen op de fiets naar het werk. Ik ga met Aukje en 
Jananda naar het ministerie van gezondheid en social work. Helaas is de directeur er niet maar we 
kunnen een afspraak maken. Toevallig (?) werkt er ook een raadslid die ons de oude begraafplaats 
wil laten zien en daar plannen voor heeft. Daar maar even kijken dus. De zwarte woonwijk lag 
vroeger aan de zuidkant van Gobabis maar is daar begin jaren, toen de blanke woonwijk uut ging 
breiden gewoon een kilometer of 6 naar het westen verplaatst. De begraafplaats bleef daar 
natuurlijk en ligt er nu verlaten bij. Mensen kunnen nu nauwelijks hun voorvaderen bezoeken. 
Aukje en jananda gaan verder met hun eigen project en ik moet nog "even" naar Ben Hur. 50 km 
ten zuiden van Gobabis ligt dit agrarisch proefstation en daar zou ik wat zaden van de Moringa 
oliviara, halen. Lokaal heet dit de Tree of live en je kunt er werkelijk bijna alles mee. Schaduw, 
hout, voedsel en medicijn geeft de boom en er is in Smallingerland een club die hier mee aan de 
slag wil om lokale boeren te ondersteunen in ontwikkelingslanden. 
Na de lunch op bezoek bij de technische dienst om hun plannen voor ondersteunjng door te 
nemen. Blijft me toch altijd weer verbazen dat ze in zo'n rotzooi kunnen werken. Er gaat veel kapot 
en dan blijft het toch vaak een gevoel van dweilen met de kraan open. Er is inmiddels een 
tweedehands skraper aangeschaft die de zamdpanden egaliseert, hard nodig nu de wegen 
wegspoelen door de regen! De oude DAF trucks die tien jaar geleden al door Assen waren 
afgeschreven en via via in Gobabis terecht zijn gekomen doen het nog steeds maar er gaat steeds 
meer kapot en onderdelen van DAF zijn niet verkrijgen. Bush mechanics kunnen veel maar niet 
alles ! Mooi project voor onze garage ! 
De dames zijn bij het blanke ouwetehuis geweest en komen enthousiast terug. De nieuwe 
directeur wil dolgraag samenwerken en ook het zwarte old age home ondersteunen. Hiermee 
kunnen we de verbinding leggen en meehelpen een stevige basis te leggen voor een echt 
verzorgingstehuis in de zwarte woonwijk. Kijk, daar worden we weer blij van !!
De dag eindigt weer met regen en onweer...het houdt niet op. Heb het nog nooit zo beroerd gehad 
qua weer. 




Donderdag.
De dag begint vroeg, om 7 uur de eerste vergadering met raad, gemeentesecretaris, de governor 
en zijn special advisor. Een ontbijtvergadering dus. 
De raad is wat gepikeerd dat ik de governor erbij heb gehaald. Gelukkig wordt dat snel door de 
governor ontzenuwd. Hij heeft mij gevraagd en deze vergadering belegd. Hij geeft aan dat ze zich 
zorgen moeten maken over de geringe opkomst bij de registratie voor de lokale verkiezingen. 
Mensen geven aan dat ze niet gaan stemmen omdat het toch geen verbetering brengt in hun 

beroerde omstandigheden en dat ze geen adquate diensten krijgen. Waarom zouden ze dan 
moeten stemmen als het toch niks uuthaalt ? 
We leggen de zaak nog weer eens voor. Er komt gelukkig een heldere afspraak. Gobabis zorgt dat 
binnen twee maanden er een duidelijk uutvoeringsplan komt en dat de bestaande toiletten worden 
gebruikt zodat duidelijk wordt wat de mensen willen en bereid zijn te betalen voor of een 
droogtoilet of een watercloset. Ook wordt onderzocht of het bestaande ontwerp het meest geschikt 
is voor de omstandigheden in Gobabis. Hierbij kan Gobabis hulp krijgen van een geschikte 
promovendus die we via Wetsus kennen en bereid is hier tijd en kennis in te investeren. Daarmee 
krijgen we ook direct zicht op de aanpak en kunnen we verder. 
Daarna nog "even" bij een school, langs die hulp wil bij een waterfontein voor bij hun school,  een 
andere school die vraagt of we ook nog oude instrumenten hebben, de nieuwe community 
developer etc.




De dames zijn de krottenwijk in om kennis te maken met die werkzaamheden en klanten. Het weer 
is wat omgeslagen dus het is droog en de zon schijnt af en toe. Het is dan ook gelijk een stuk 
warmer. Bezweet en moe van hun drie uur durende rondgang schuiven ze aan bij de lunch. Veel 
tijd om te lunchen hebben ze niet want ze moeten nog door naar het blanke ouwetehuis, de 
directeur van het ministerie etc.
Inmiddels hebben we alle papieren en verslagen die we nodig hebben om een goed plan op te 
kunnen stellen. Belangrijk zijn de voorschriften van het ministerie om erkend te worden als old age 
home. Die mag ik straks ophalen. Eerst nog even met de gemeentesecretaris de nieuwe plek vokr 
een amphi theater bekijken. De Friese Poort heeft dit project gestart maar naar later blijkt aan de 
verkeerd kant van de stad. Nu moet, wat daar gebouwd is worden verplaats naar een plek dichter 
bij de zwarte woonwijk en naast het voetbalstadion. 
Nog even naar gijsbertha, een vrijwilliger die twee jaar in Gobabis werkt bij Licht veur die kinders, 
en eenr ol kan spelen in de communicatie tussen de werkgroepen in Smallingerland en Gobabis. 
Nog even hier en daar om afscheid te nemen want morgen gaan we naar windhoek om zaken te 
regelen en dan even naar Sossusvlei, de zandduinen en wat meer zon zien. Dan stappen we 
zondag op het vliegtuig en komen we weer thuis.
Vermoeiende weken maar denk dat ik tevreden terug kan kijken. Veel gedaan en bereikt. Daan en 
Martijn zien er tevreden uit en zijn al druk aan het werk met servers installeren, virusscanners 
installeren enz. Vanavond het laatste avondmaal samen. Zal ze missen maar weet dat ik met hen 
nu gewoon kan mailen en communiceren. Laat ze met een gerust hart achter. Ze weten nu de weg 
en kennen al genoeg mensen om zich niet te vervelen. 
Sorry voor de typefouten, valt niet mee op Ipad zonder toetsenbord...
Tot volgende week dinsdag ..
Albert Scheffer 


