
Jaap had zelf niets met hulpverlening. 
Toch heeft hij in acht maanden Afrika 
doorgereisd voor Stichting de Vlieger. 
Een reis van in totaal 30.000 kilometer. 
“Stichting de Vlieger is van de tante 
van Marianne. Een van de projecten 
van dit goede doel was een weeshuis in 
Zimbabwe. De communicatie met het 
weeshuis ging niet makkelijk en Mari-
anne wilde kijken of het geld wel goed 
terecht kwam” vertelt Jaap. Omdat hij 
zijn vrouw niet alleen wilde laten gaan 
vertrokken ze samen naar Zimbabwe. 
De eerste keer nog met het vliegtuig. Ze 
wilden daar helpen met microkredieten  

opbouwen. “De landen moeten niet 
afhankelijk worden door alleen maar te 
geven.” Met jongens uit het weeshuis 
kwam het plan om een grafkistenfabriek 
te beginnen. Weer terug in Nederland is 
het plan verder uitgedacht. 

Voorbereidingen
Bogra uit Enkhuizen ontwierp een graf-
kist die in Zimbabwe makkelijk gemaakt 
kon worden. Jaap en Marianne konden 
terug, maar wilden niet met het vliegtuig. 
Toen kwam het plan om met de auto te 
gaan, een auto met het stuur rechts zou 
handig zijn omdat ze deze eventueel in 

Afrika achter kunnen laten. In Engeland 
kochten ze een Toyota landcruiser. “Dit 
merk kennen ze daar goed, dus als er 
wat mocht gebeuren dan konden we daar 
overal terecht.” Maarten Takken van Kar-
sten Tenten uit Zwaag was zo enthousiast 
door het verhaal dat hij een Karsten Tent 
ter beschikking stelde. De oppompbare 
tent werd op een imperiaal vast gemaakt. 
“Doordat je de tent in een paar tellen 
opblaast en weer leeg laat lopen was hij 
perfect voor de lange reis, waarbij we 
bijna elke dag verder trokken. Een tent 
op dak is ook een stuk veiliger en je 
kunt in principe overal staan”, aldus Jaap. 

In een off-road wagen met een 

speciale daktent vertrekken Jaap 

en Marianne Groot (allebei 58) van 

Nederland naar Zimbabwe. Hij is 

van origine uitgever, zij yogalerares. 

Gedurende de indrukwekkende reis 

slapen en wonen zij in deze uitrusting. 

Dit doen zij voor Stichting de Vlieger. 

Jaap en Marianne laten hun planning 

volledig los en ontdekken Afrika…

Kamperenin Stijl!

Daarnaast maakte Karsten een speciaal 
vierkant tentje om aan de achterzijde van 
de auto te schuiven. Deze was als luifel te 
gebruiken om onder te koken. Vanaf toen 
ging het allemaal heel snel, met weinig 
voorbereidingen vertrokken ze oktober 
vorig jaar vanuit Nederland naar Zim-
babwe. Ze hadden een gasstel mee, een 
paar stoelen en haalden bij Albert Heijn 
een kartonnen doos. Dit fungeerde als 
keuken. Achteraf was het goed dat ze zo 
min mogelijk mee hadden, tijdens hun 
reis kwamen ze veel overbeladen auto’s 
tegen die door hun gewicht pech kregen 
of vast kwamen te staan. Opvallend 

was ook dat ze de reis gemaakt hebben 
zonder gps. “Tijdens de reis kwamen we 
opeens andere reizigers tegen die ver-
telden dat zij over ons hadden gehoord 
omdat we zonder navigatie reden.” 

Weer een dag Afrika
“Wat ons erg opviel was dat alle landen 
heel verschillend waren. De indrukken 
van de landen, de natuur en het reizen 
waren zo prachtig. Ethiopië was groen 
en bergachtig, Soedan bestond vooral 
uit zand, Tanzania en Kenia waren groen 
en in Malawi was het vooral erg warm 
maar ook ontzettend mooi. Je kunt hier 

makkelijk vrij kamperen en de mensen 
waren hier heel erg geïnteresseerd. Ma-
rianne is erg gericht op mensen en ze 
moest alle markten op om met mensen 
te praten.” Het was voor Jaap moei-
lijk om zich niet aan een planning te 
houden. De mensen in Afrika hebben 
hem er toe geïnspireerd om meer los 
te laten. “Over het algemeen waren de 
mensen zo trots op hun land, ondanks 
de armoede. Op hun manier leven ze 
erg mooi en ze zijn gelukkig met wat ze 
hebben. Elke dag was weer anders en ’s 
ochtends zeiden we tegen elkaar: weer 
een dag Afrika.” 
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Communiceren
“Je spreekt heel veel mensen in Afrika 
die graag hun verhaal willen vertellen. 
Ze willen ook van alles weten. Het is 
voor de mensen daar moeilijk te begrij-
pen dat we van zo ver komen. In het En-
gels en als het nodig was met een ‘Point 
It’ boekje konden we ons verstaanbaar 
maken. Door met de mensen daar te 
praten zijn we zoveel te weten gekomen 
over Afrika. Hun gewoontes, manier 
van leven, ideeën. We kwamen er achter 
hoe weinig we eigenlijk van Afrika 
afwisten en hoe eenzijdig de berichtge-
ving over Afrika in ons land is.”

Spannend
Spannende situaties waren er ook. 
Het stel was al op hun hoede voor het 
fenomeen car-jacken. Toch is het ze 
bijna een keer overkomen. “Marianne 
werd bijna de auto uit getrokken maar 
gelukkig was ze heel alert, ze trok 
de deur dicht en riep mij.” Toen ze 
in Soedan waren was het er politiek 
onrustig, ze mochten nergens staan, het 
werd ze dus lastig gemaakt om in dit 
land te kamperen. 

Daarnaast waren de kindsoldaten ook 
angstaanjagend. “Ze zijn onberekenbaar. 
De bevolking in Zimbabwe vertrouwt 
je, door de politieke situatie, niet direct, 
maar als ze dat eenmaal wel doen is het 
een geweldig land. Gelukkig hebben we 
nooit ‘grote problemen’ gehad. We zijn 
niet ziek geworden en hebben ook geen 
pech gehad met de auto.”

Route
Vanuit Nederland vertrokken Jaap en 
Marianne per auto naar Venetië. In Venetië 
stapten ze op de boot naar Egypte waar 
ze in Alexandrië aankwamen. Vanaf daar 
reden ze door naar Soedan, Ethiopië, 
Kenia, Tanzania, Malawi, Mozambique en 
Zimbabwe. Ze verbleven twee maanden in 
Zimbabwe en hebben toen ook nog een 
rondje gemaakt naar Zuid-Afrika, Namibië, 
Botswana en weer terug naar Zimbabwe. 
Vanuit Zimbabwe zijn ze naar Zambia ge-
gaan. Daar is de reis gestopt en daar staat 
de auto. Eind dit jaar gaan ze weer terug.

“Ze kunnen het weer via  

internet volgen, maar voor 

de zekerheid doen ze toch 

nog steeds een regendans”

“Zonder dat we iets hadden 

gehoord stonden er ineens tien 

olifanten om ons tentje heen”

Lake Kariba
Een van de mooiste momenten beleef-
den Jaap en Marianne bij Lake Kariba in 
Zimbabwe. “Daar aan het meer waren 
heel veel dieren. Het was spannend om 
daar tussen de nijlpaarden en olifanten 
zomaar te staan met ons tentje. We ke-
ken uit ons tentje en zonder dat we iets 
hadden gehoord stonden er dan ineens 
tien olifanten om ons tentje heen met 
kleintjes erbij. Ook al zijn ze zo groot, 
ze zijn heel stil. Een waanzinnig mooi 
gezicht! Ook hebben we een nijlpaard 
geboren zien worden. We hebben echt 
de natuur van dichtbij meegemaakt.”

Goblins
Magie speelt nog heel erg in Afrika. 
“In Zimbabwe geloven veel mensen in 
‘goblins’. Het komt er op neer dat de 
goblin een figuur is die je meeneemt 

als je iets steelt. De goblin verandert 
dan in het voorwerp dat je meeneemt 
en zorg ervoor dat het heel slecht met 
je gaat. Als er in de familie iemand 
doodgaat denken ze dat ze een goblin 
in huis hebben. Soms denk je dat de 
mensen nog in een ver verleden leven 
maar in Zimbabwe is ook internet en 
er zijn telefoontjes. Ze kunnen het 
weer via internet volgen, maar voor de 
zekerheid doen ze toch nog steeds een 
regendans.”

Eind dit jaar staat er weer een spannen-
de reis op Jaap en Marianne te wachten. 
Ze gaan weer terug om te kijken of de 
microkredieten die ze hebben uitgezet 
inderdaad werken. Jaap en Marianne 
willen blijven reizen, het niet hebben 
van verplichtingen bevalt ze wel. Dit 
jaar wordt het toch weer Afrika, maar 

misschien gaan ze ooit wel een keer 
naar Zuid-Amerika. “De ultieme droom 
is het reizen, het vrij zijn, het avon-
tuur en het los zijn van je bezit. Ik ben 
vreselijk trots op Marianne, door haar is 
de reis zo mooi geworden. Zij zoekt het 
contact, ik ben nog wel eens voor-
zichtig. Ik had met niemand anders dit 
grote indrukwekkende avontuur willen 
meemaken” aldus Jaap. 
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