
Zuid Afrika 2017 NVVH Vrouwennetwerk 

Zondagavond vlogen we weg uit Amsterdam 

En kwamen wij an 

In een onbekend gebied 

En dat werd geniet 

Door bergen van duizend valleijen naar Lesotho naar de Grannies 

Zij danste en kookten voor ons en we voelde ons samies 

Na de maaltijd volgde het afscheid 

Zij dansten voor ons uit vol arbeid en vlijt 

In Jeeps verder door de Sanipas 

Een tocht dat was 

Geweldig spannend tussen enorme bergen 

Wij zo nietig en klein als dwergen 

We bezochten het Basothovolk 

Konden ze verstaan zonder tolk 

Ze leven van schapenwol en bakken brood heel smaakvol 

We kochten wat gebreide spullen en ander nijverheid 

Voor hen een inkomen wat hen weer verblijd 

De reis ging verder naar het Wetland Park  

In plastic verpakt reden we in open Jeeps door een prachtig gebied 

We zagen die beesten niet want het regende dat het giet 

De dieren zochten een heenkomen onder die tak 

En wij onder een klein afdak 

We namen een vlucht naar Port Elisabeth 

Om 4uur vroeg en sliepen die nacht aan het Koningsstrand in een heerlijk bed 

In deze plaats ligt het Addo Nationaal Park sinds 1931 gesticht 

Vooral ter bescherming van olifanten die wij spotten een prachtig gezicht 

Kleinen en groten wandelden om ons heen om te baden 

Wij als gekken fotografeerden dat kan je wel raden 

Maar we zagen ook veel struisvogels, goeddoe’ s en zebra’s, door die laatsten liepen streepjes 

Aan de achterkant te zien vrouw of man aan de reepjes 

We toerden verder door de parel van de Garden Route – Knysna,  gelegen tussen uitgestrekte bossen 

En een lagune waar ook die brand is geweest dat niet is op te lossen 

Alles is te droog er valt te weinig regen 

Voor de natuur slecht maar voor ons een zegen 

We reden weer verder naar Swellendam 

Op twee na het oudste stadje van Zuid-Afrika , dat is nog eens anders dan Amsterdam 

Cape Dutch en Georgian stijl is vnl. de architectuur 

Tjonge, tjonge wat een avontuur 

Op weg weer langs de Indische Oceaan naar Hermanus voor een tocht op zee 

Daar spotten we walvissen, maar om ze te fotograferen viel niet mee 

Als ze sprongen liepen er mensen voor 

Dus op de foto geen spoor 

Onze laatste tocht naar Kaapstad naar het wijngebied 



We proefden wel 10 soorten wijn en zongen al teut een prachtig lied 

De 200 Hugenoten in  dorpje Franschhoek hebben die industrie een impuls gegeven 

Daar valt nu veel te beleven 

We bezochten de tafelberg met mist gedekt en niet 

Het is zo hoog en mooi een waanzinnig gebied 

We wandelden door Kaapstad en zagen de winkel van SInkel  alles is er te koop 

Dat vind je in de Kaap de Goede Hoop 

Daar ligt onze geschiedenis ons verleden 

Van witmens- zwartmens tot op heden 

Rijkdom en armoe wisselden elkaar af 

Voor de eersten een zegen  voor de laatste een straf 

We bezochten nog veel meer en leefden uit de koffer 

Want uitpakken had geen zin dus ergens een boffer 

We leerden Zuid –Afrikaans te woorden 

Zoals die voor Alle lidwoorden 

Die Marijke en die Carla wij bedanken hullie 

Wij nie nooit meer vergeten nie 

Die struisvogel op ons bord en wij en hullie dansen 

Met mooi volk lekker sjansen 

Alle was mooi en indrukwekkend 

En die ervaringen zijn opwekkend 

Die gaan allen mee 

Op onze vlucht over zee 

Naar ons thuisland  

Wij geven hullie nog een laatste kus en hand. 

Lia van der Laan Leiden 

Baie dankie 

 


