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STAGEPLEK VERWEGGISTAN

door John van Oppen

Liever niet bij de chauffeur op schoot
Zonder helm achterop een
brommer, over een glibberpad met 80 km per uur. Zo
ga je in Uganda van de ene
naar de andere stageplek.

A

l meteen bij aankomst
in hoofdstad Kampala
kregen ze hun vuurdoop op de boda boda,
het vervoermiddel bij uitstek in
Uganda.
Een compleet peloton van zulke
brommertaxi’s was opgetrommeld
om hen naar het hotel te brengen,
in recordtempo, zigzaggend door
het chaotische, regelvrije verkeer
heen.
Marc Pieterse (25), Job Schepens
(23) en Roland Swinkels (25) zaten
ieder achterop zo’n tweewieler.
Hun dertig kilo zware koffers – vol
kwetsbare laptops – lag zonder enige vorm van bevestiging op de bagagedrager van andere brommers.
„Als dat maar goed gaat”, dacht
Marc.
Het ging goed, zoals al hun avontuurlijke reizen per boda boda,
over zandpaden vol kuilen. Uiteindelijk kozen ze nog liever voor de
duozit daarvan, dan voor de autotaxi want die vertrekt in Uganda
pas als hij tjokvol is.

Oeganda

Job: „Vol betekent dat er tien volwassenen in een kleine sedan moeten. Wat neer komt op vijf voor
en vijf achter en dat de chauffeur
bij iemand anders op schoot zit.”
Het trio studeert aan de Radboud
Universiteit. Job volgt de masteropleiding Kunstmatige Intelligentie,
Marc en Roland doen Informatiekunde. Een maand lang gaven ze
in Uganda internettrainingen op
verschillende locaties.
Hun contactpersoon ter plekke
was Nynke, een Nederlandse werkneemster van de ontwikkelingsorganisatie Hivos. Zij was vooruitgezonden om een container vol afgeschreven computers te distribueren en gebruiksklaar te maken.
Nynke koppelde ieder van hen
aan een student van de Makerere
University en met z’n tweeën trokken ze daarna de bushbush in.
Om in afgelegen dorpjes, zoals
Bwera op de grens met Congo, les
te geven aan de medewerkers van
het lokale Informatiecentrum.

V.l.n.r. de blanke Marc, Roland, Job en Nynke tussen hun koppelgenoten
foto Roland Swinkels
van de Makerere University en enkele cursisten.
„Dat is een soort mini-bibliotheek
waar alle nieuws verzameld wordt.
Post, kranten, tijdschriften, televisie en internet zijn in centraal Afrika uiterst kostbaar en lang niet zo
vanzelfsprekend als bij ons. Dus
wordt de meest relevante informatie op deze centrale plek in het

dorp verzameld. De plattelandsbewoners kunnen er dan over beschikken.”
Ze wilden de biebmedewerkers
handig maken in de omgang met
computers en het gebruik van internet. Zodat zij die kennis later
weer konden doorgeven aan de

☎ 0485-511220

productiehuis Zeelandia met Marie Louise Stheins ☞ 20:30 LUX Mariënburg 38-39

dorpsbewoners. Ook kreeg de lokale systeembeheerder uitgelegd hoe
hij de apparatuur en software het
beste aan de praat kon houden.
Roland: „Ik heb me vooral gefocust op het vereenvoudigen van de
taken van de systeembeheerder en
de duurzaamheid van het project.
Het is belangrijk dat de mensen
zelf het nut van je werkzaamheden inzien. Pas dan zetten zij die
voort als je weg bent. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dat betekent dat
je hen niet onze wil kan opleggen
maar het nut van onze bedoelingen probeert te laten zien. Dat is al
lastig als manager in Nederland,
dus zeker in een andere cultuur.”
Alles ging natuurlijk op zijn Afrikaans. Iedereen kwam altijd te
laat; de stroom viel om de haverklap uit en internet was langzaam
en instabiel. Marc: „Vergeleken
met Nederland ligt de snelheid
honderd keer lager terwijl de prijs
vier keer zo hoog is.”
Ze pasten zich snel aan en kregen
voor elkaar waar ze voor gekomen
waren. Hielden zelfs tijd over om
te genieten van de natuur.
Marc:: „ Zo hebben we urenlang
een groepje chimpansees gevolgd
in Kibale Forest. Ze sprongen boven ons door de bomen.”
Deel 57 in een serie over Nijmeegse
studenten op stage in het buitenland.

agenda
Heeft u tips?
mail tijdig naar
agenda-online@gelderlander.nl.
Voor uitgebreide informatie:
www.gelderlander.nl/agenda

D O N D E R DAG
BOXMEER
Inloopochtend KBO Boxmeer kegelen, sjoelen, kaarten etc. In het kegelhuis
☞ 09:30-12:00 Sporthal ‘t Hoogkoor
Koorstraat 1 ☎ 0485-573173
䊳 Paranormale avond psychometrie door
Marielle Beks. Foto of voorwerp meenemen
Info: ☎ 06-29167791 ☞ 20:00-22:30 Café ‘t Vertrek Stationsweg 12
䊳

Battlejuice vs. Sffrmkrs hiphop, funk,
soul ☞ 21:00 Muziek & Danscafé Merleyn Hertogstraat 13 ☎ 024-3224737 € 3
䊳 Moke pop, rock ☞ 20:00 Poppodium
Doornroosje Groenewoudseweg 322
☎ 024-3554243 € 12,50
䊳 Donderdijk concert met Boze Bal en
Ashes of Many. Hardcore ☞ 20:30 Jongerencentrum Staddijk Staddijk 41
☎ 024-3441625 Toegang gratis
䊳 Mijn Manier concert door Brainpower
☞ 20:30 LUX Mariënburg 38-39
☎ 0900-5894636 € 16
䊳 Boze Bal en Ashes of Many hardcore
☞ 20:30 Jongerencentrum Staddijk Staddijk 41 ☎ 024-3441625 www.staddijk.nl Toegang gratis
䊳 Electrische Soulsessie met Diego
☞ 21:00 Muziekcafe Allicht www.muziekca䊳

feallicht.nl

Wandelen in Cuijk voor 50-plussers Vertrek vanaf de Ark. Informatie:
☎ 0485-517420 ☞ 09:00 Ontmoetingscentrum De Ark Julianalaan 14
☎ 0485-517489 € 2
䊳

PLASMOLEN
䊳 Wandelen met verhalen wandeling
olv gids Elke donderdagmiddag Aanmelden:
☎ 024-6961762 ☞ 13:30 VVV kiosk Witteweg 10 www.vvvplasmolenmook.nl Deelname gratis
SAMBEEK
Tuinpoorten geopend Het landgoed
staat bekend om zijn prachtige tuinen
☞ 10:00-17:00 ‘t Huys op de Hei Verlengde Heistraat 5 ☎ 0485-573696 € 5

䊳

VR IJ DAG
CUIJK
䊳 Dedication UITVERKOCHT cabaretvoorstelling Ronald Goedemondt ☞ 20:15
Schouwburg Cuijk Grotestraat 62-66
☎ 0485-315107

GENNEP
䊳 Schrijfavond Amnesty brieven schrijven voor ondersteuning van gevangenen en
vervolgde mensen ☞ 18:30-19:30 Bibliotheek Ellen Hoffmanplein 2

€ 17,50
VELP NB
Jules de Corte Lezing door Cees van der
Pluijm. Concert door ensemble Hommage
aan Jules de Corte ☞ 20:00 Het Kerkje
Past. Loefsweg 1 € 8 - € 10

䊳

GRAVE
De wereld van Katherina lezing getijdenboek van Katherina van Kleef door drs.
Ruud Priem ☞ 20:00 Sociëteit tot Nut Ende Vermaeck Het Kasteeltje 2 € 5
䊳

MALDEN
䊳 Zweefvliegen kennismakingsvluchten bij
Nijmeegse Aeroclub. Iedere vrijdag behalve
op 1 mei, 12 juni, 24 en 31 juli, 7 aug en
30 okt Info: ☎ 024-3580205 / aanmelden: meevliegen@nijac.nl ☞ - Nijmeegse
aeroclub Groesbeekseweg 55a www.nijac.nl

NIJMEGEN
䊳 Global Heating concert Steam Team
☞ 20:30 Lindenberg Theater Ridderstraat
23 ☎ 024-3273737 € 8,50 - € 13,50
䊳 Biologische proeverij in het donker
ikv de Week van de Smaak Reserveren
noodzakelijk: ☎ 024-3828181
☞ 19:30-21:30 muZIEum Nieuwe Markstraat 54a ☎ 024-3828181 www.weekvandesmaak.nl € 22,50
䊳 Centrum en singels Stadswandeling
olv het Gilde Nijmegen. Vertrek voor Museum Valkhof Info: ☎ 024-3603635 (ma
en do 14:00-16:00) ☞ 14:00 Kelfkensbos www.gildenijmegen.nl € 3
䊳 Fietstochten in de regio olv Gilde Nijmegen. Start op het plein voor Museum Valkhof Info: ☎ 024-3603635 (ma, do
14:00-16:00) ☞ 10:00 Kelfkensbos € 1
䊳 Rondleiding Restauratieperiode
1959-1969 De Stevenskerk voor en na
de restauratie ☞ 14:00-15:00 Stevenskerk
Deelname gratis
䊳 Plankenkoorts open podium voor muzikanten & kleinkunstenaars ☞ 22:00 Café
Trianon Berg en Dalseweg 33
☎ 024-3229189 Toegang gratis

☎ 0900-5894636 www.theaterzeelandia.nl

Maïsdoolhof laddergolf, skelterbaan,
cornhole etc. etc. Iedere dag t/m 1 nov
☞ 13:30-17:30 Maïsdoolhof Westerkanaaldijk 7 ☎ 06-53772478 www.maisdool-

䊳

hof.nl

NIJMEGEN
䊳 Verlicht (try-out) cabaret door Vincent
Bijlo ☞ 20:30 Lindenberg Theater Ridderstraat 23 ☎ 024-3273737 € 11,50 € 12,50
䊳 Biologische proeverij in het donker
ikv de Week van de Smaak Reserveren
noodzakelijk: ☎ 024-3828181
☞ 19:30-21:30 muZIEum Nieuwe Markstraat 54a ☎ 024-3828181 www.weekvandesmaak.nl € 22,50
䊳 Abraça-me / Omhels me dan Nijmeegse speelfilm. Regie: Daan van der Brugge ☞ 20:00 Stadsschouwburg Nijmegen
Keizer Karelplein 32h ☎ 024-3221100
€ 4,70
䊳 The Low Anthem singer songwriter,
folk, rock ☞ 20:00 Poppodium Doornroosje Groenewoudseweg 322 ☎ 024-3554243
€ 12
䊳 Amanda toneelvoorstelling door Theater-

Fi l m
MALDEN
Cine Twins
Kerkplein 2b ☎ 024-6221346

De storm (12) do 20:15
Lover of Loser (Al) do 18:45
» My Sister’s Keeper (12) do 21:00
» The Rebound (6) do 20:30
»
»

NIJMEGEN

9 (Nine) (9) do 21:30
Away We Go (Al) do 21:45
» Brendan and the Secret of Kells (6)
do 16:30
» De storm (12) do 14:30, 19:30, 21:30
» Het leven uit een dag (12) do 19:30
» La siciliana ribelle (16) do 14:45, 21:30
» Last Conversation do 19:45
» Looking for Eric (12) do 16:45, 21:45
» Los abrazos rotos (12) do 19:15
» Millennium: mannen die vrouwen haten (Män som hatar kvinnor) (16) do
»
»

16:15, 21:15
»

Picnic (Pescuit sportiv) (9) do 17:15,

19:45

Pranzo di ferragosto (12) do 14:15, 19:30
Revanche (9) do 12:00, 17:00, 21:30
» Skin (12) do 15:00, 19:15
» Soul Power do 21:15
» The Tribunal (12) do 14:30, 19:30
» Tramontana (12) do 19:30
» Troubled Water (DeUsynlige) (12) do
»
»

14:45, 17:00, 21:15

OSS

Calypso

Utopolis Oss

Tweede Walstraat 16 ☎ 024-3606448

De storm (12) do 21:30
Lover of Loser (Al) do 18:45
» My Sister’s Keeper (12) do 18:30, 21:15
» The Rebound (6) do 18:30, 21:00
Carolus

Lievekamplaan 4 ☎ 0412-648711

De storm (12) do 20:00
Inglourious Basterds (16) do 20:00
» Lover of Loser (Al) do 20:00
» The Rebound (6) do 20:00
» The Taking of Pelham 1 2 3 (16) do

»

»

»

»

Plein 1944 28 ☎ 024 3656499

20:00

Harry Potter and the Half-Blood Prince (o.v.) (9) do 20:45
» Inglourious Basterds (16) do 20:00
» The Final Destination (16) do 18:30
LUX

VENRAY

»

Mariënburg 38-39 ☎ 0900-5894636

VLOOIENMARKT
BRADERIE
Bemmel veilinghallen
ZONDAG A.S.
10-16.30 u. Info: 0591-611 411
vitalismarkten.nl

Luxor-Studio-Select
Schouwburgplein 11 ☎ 0478-513890

De storm (12) do 20:15
Funny People (12) do 20:15
» Inglourious Basterds (16) do 20:15
» The Final Destination 3D (16) do 20:15
»
»

WIJCHEN
Cinema Roma
Markt 4 ☎ 024-6421070

Carriers (16) do 20:45
De storm (12) do 20:30
» Inglourious Basterds (16) do 20:15
» Lover of Loser (Al) do 18:30
»
»

