Heuvels, honden en heiligen
Datum: 01-05-2017 | Dag: 607 | Km stand: 46.251 km | Land: Zuid-Afrika
Afgelopen weken:

Angstig
fietste
ik
in
de
avondschemering
door
een
township (sloppenwijk). Hier is je
leven net zo veel waard als het Tshirt dat je draagt (dit is geen
grapje), dus reken maar uit wat
mijn mooie fiets waard is... Ik had
net 160 km gefietst, 1 lekke band
gehad en zat al op de 1700
hoogtemeters. Mijn bovenbenen
brandden terwijl ik probeerde een
slaapplek te vinden. Om het nog
spannender te maken had ik ook
een ontsteking in mijn kuit ter
grote van een meloen, en daarbij
nog maar één dag om bij een
ziekenhuis te komen voor mijn
volgende rabiës prik.
Deze
ontsteking was het gevolg van
een gecoördineerde aanval van
twee honden in Port Alfred, een
relatief groot dorp in de provincie
‘East Cape’ aan de ‘Garden
Route’. Uit het niks waren zij daar
en probeerde ik al schoppend de
ene hond van mijn linkerbeen te
krijgen terwijl de andere mijn
rechterbeen aanviel. In het eerste
ziekenhuis dat ik bezocht, werd ik
opgelapt, maar helaas kreeg ik
toch nog die grote infectie. In het
3de ziekenhuis, 5 dagen later en
nog steeds met een grote open
wond, kreeg ik uiteindelijk de
juiste
eerste
set
injecties.

‘Waarom toen pas, sufferd’ denk
je misschien. Ik zal het kort
uitleggen: het was - zoals meestal
in dit soort situaties - een
samenloop van omstandigheden:
onduidelijkheid over buitenlandse
protocollen, onervarenheid bij de
doctoren in het ziekenhuis én het
simpelweg niet beschikken over
deze kostbare inentingen! Ja,
echt waar! Als ik in een township
had geleefd, gebeten was door
een hond met rabiës en geen
vervoer had kunnen regelen, dan
zou ik 2018 niet gehaald
hebben…
Het is een
andere wereld, al is het niet
overal in Zuid-Afrika zo. De
verschillen zijn verschrikkelijk
groot, in nagenoeg alles. Van
sterven van de honger tot mega
supermarkten à la Amerika; van
volgepropte afgedankte pick-ups
(soms met maar 3 wielen) tot de
nieuwste Land Rovers; van warm,
vlak en zonnig tot koud,
heuvelachtig met kans op
sneeuw… Zuid-Afrika is het land
van
tegenstellingen
en
eerlijkheidshalve kan ik je zeggen
dat ik moeite heb om er in mee te
gaan of er mijn weg in te vinden.
Ik zit graag met de lokale
bevolking een hapje te eten, fiets
niet op slot, terwijl mij geregeld
verteld wordt dat ze me voor mijn
T-shirt
alleen
al
zouden

vermoorden. Tja, wat moet ik
geloven? Is het echt zo erg en heb
ik simpelweg geluk? Nou ja, daar
geloof ik niet zo in, dus laat ik het
maar op redelijke mensenkennis
houden…
Na het bezoek aan
het tweede ziekenhuis - zonder
succes - kwam ik in een situatie
terecht, waar ik dat in kunnen
schatten van mensen echt nodig
had, trouwens. Het werd donker
(17:20), de B&B waar ik wilde
overnachten was gesloten en in
wijde omstreken was geen
slaapplaats te bekennen. Ik klopte
gefrustreerd en moe - door de
mislukte missie in het ziekenhuis aan bij een gated community
(religieuze sekte) naast de weg.
Een knulletje van nog geen 15
deed open en liet me binnen. Nog
geen twee uur later had ik
gegeten
(typisch
Afrikaanse
maïspap met bonen), had ik een
slaapplaats en stond ik (dit ga je
niet geloven) een mis op te
dragen in de lokale kerk! De
pastoor had een visioen gehad
een week geleden, dat 12 blanke
engelen naar de kerk zouden
komen, en ik was de eerste die
gekomen was… Onthutst van het
gezang, geklap en het heftige
geschreeuw
van
enkele
kerkgangers die wel bezeten
leken (ze waren in trance), viel ik
uiteindelijk rond 23.00 uur in
slaap. Om 04:00 werd ik weer
gewekt, die avond was pas het
begin! Deze 5 uur mis woonde ik

half slapend bij en na een halve
boterham kwam het feest goed op
gang: ik werd benoemd tot
apostel van de kerk en kreeg
onder meer wijwater, kaarsen en
een zegening. Pastoor: ‘Nu moet
je zingen’, ik: ‘wat?’, Pastoor: ‘iets,
volkslied?’. Ik was compleet
overdonderd en had een blackout voor de hele kerk! Het enige
wat in me op kwam was het lied
van Utrecht (te vaak gezongen in
mijn studententijd), dus uit volle
borst begon ik: ‘Als ik boven op de
Dom sta…’
Tja, een
ervaring rijker kun je wel zeggen.
Ik dwaal helemaal af van waar ik
deze update mee begon, en wat
toch enigszins centraal staat in
mijn avontuur: ‘ik fietste…’.
Fietsen wordt op grote schaal
gedaan in Zuid-Afrika, hoewel je
het dan hebt over mountainbiken
of racefietsen. Lange afstand
fietsen kent men niet. Mensen
geloven mij meestal niet want
alleen al vanaf Kaapstad naar
Johannesburg
fietsen
is
‘onmogelijk’, laat staan de wereld
rond! In tegenstelling tot wat men
veelal denkt is Zuid-Afrika
absoluut niet vlak. Ik heb meer
heuvels (Drakensberge) gezien
dan op enige andere plek op
aarde, wat tot grote frustraties
leidde. De hoofdwegen zijn goed
maar helaas bezaaid met glas.
Een goede set banden, liefst met
voldoende profiel omdat de kans
dat je de berm in moet duiken

groot is, is echt een must. De
auto’s en vrachtwagens kijken
over het algemeen uit, al geven ze
je soms gerust een duwtje… Naar
achter leunen, voor je kijken en
jezelf schrap zetten voor een
eventuele smak, terwijl je probeert
te remmen, is het enige wat je dan
kan doen…
Voordat ik
het vergeet nog het vervolg van
de situatie waar ik de update mee
begon: ik wist een slaapplek te
vinden nadat ik een Pakistaanse
winkeleigenaar sprak. Hij had
achter zijn winkel een met twee
traliedeuren afgesloten kamertje

waar ik de nacht wel mocht
doorbrengen...

Volgende land en uitdagingen: Mozambique/Tanzania

Nog te gaan: 8.749 km

Mijn plan is om eerst enkele visa-zaken te regelen en langzaam door te
trekken richting Mozambique of Tanzania. Welk van de twee het wordt is
nu nog onduidelijk; ik zou heel graag Kruger National Park bezoeken!
Mocht dit met de fiets kunnen, dan zou dat helemaal waanzinnig zijn,
natuurlijk! Hierna zal ik mijn weg in de richting van Nairobi, Kenia, gaan
vervolgen. Het is nog maar 4 maanden en dan moet ik terug zijn, een fijne
en beangstigende gedachte tegelijk. En wat dan? De oplettende volger
heeft al gezien dat de website veranderd is, meer over mijn plannen voor
hierna zal ik ergens de komende tijd bekend maken. Een ding is zeker:

‘It always seems impossible
until it’s done.’
Nelson Mandela | Zuid-Afrika

Volg mij www.thecyclingdutchman.com
of klik op het fiets symbool hiernaast!

