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1. Ga even zitten en lees
Het woordje van de voorzitter:
“Nieuwjaarswens 2020!”

In weerwil van
onrust en verwarring,
onzekerheid en beroering,
wensen we u:
een stevige houvast,
een inspirerend inzicht,
een aanstekelijke gedrevenheid,
een rustgevende warmte,
heilzame genegenheid
en een in alle opzichten
deugddoend 2020.

Tony, Nestor, Germain, Jef, Paul, Jos S., Jos P., Hilda, Stef, Luce en Odette
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2.. Agenda BGB voor 2019 en 2020
dinsdag 21 januari: Prof. Bart Kerremans: Amerikaanse politiek + nieuwjaarsreceptie
dinsdag 18 februari: Liesbet Temmerman: Biologie van het ouder worden
Donderdag 27 februari: Mia Doornaert: Het Brexit-drama ook een Europese Blamage
dinsdag 17 maart: An Depuydt: geloof en wetenschap in Alden Biezen
dinsdag 21 april: BGB-contactdag Den Egger Scherpenheuvel
woensdag 27 mei: bezoek en wandelen in Durbuy en Wéris
17 – 25 mei: 9 daagse reis Israël
Zaterdag 4 juli: Bezoek havenhuis Antwerpen (Datum gewijzigd !!)
zaterdag 25 juli: daguitstap Rotterdam
donderdag 27 augustus: Vogelsang en bruinkoolwinning
12-16 september: autobusreis Normandië
donderdag 22 oktober: het drama van Meensel-Kiezegem
dinsdag 17 november: Programma- en Jubilarissendag Den Egger Scherpenheuvel
donderdag 17 december: erfenisrecht of een ander actueel onderwerp
Herneming is gepland voor Kleine Brogel, datum nog onbekend
Opgelet: Bezoek aan Havenhuis Antwerpen is niet 4 april maar zaterdag 4 juli.

3. Hernieuwing lidmaatschap BGB voor 2020
Een nieuw jaar betekent ook voor BGB de hernieuwing van het lidmaatschap.
Verzeker u van een ononderbroken toezending van alle berichten, nieuwsbrieven en
uitnodigingen voor onze activiteiten!
Reeds zeer velen hebben hun lidmaatschap BGB voor 2020 hernieuwd, waarvoor
dank.
Wie de uitnodiging in de maandbrief van december vergeten heeft, nog op de kast
heeft staan, verloren gelegd heeft of het gewoon vergeten …..
Indien u nog wil vernieuwen voor 2020:
20 € op rekening nr BE91 7390 0930 0176 van BGB en vermeldt uw naam.

FILMPJE KIJKEN
Dat onze collega Louis Stroobants meerdere BGB-reizen op film vastlegde weten
de meesten onder ons. Maar ook voordien was Louis een fervente cineast.
Hij maakte reportages van allerlei gebeurtenissen, vieringen en festiviteiten in het
Leuvense, reisverslagen en documentaires. Een verzameling van het filmwerk van
Louis is te bekijken op de website www.youtube.com. In het zoekvenster tik je zijn
naam Louis Stroobants in en ge kunt niet minder dan 122 video’s bekijken. Een van
de blikvangers is de verslaggeving over “100 Jaar Boerenbond”. Veel kijkgenot.
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4 .

lezing door Prof. Liesbeth Temmerman :
“De biologie van verouderen:
inspiratie uit de dierenwereld” .
Dinsdag
februari
DINSDAG18
21 JANUARI
2020 OM 14om
UUR 14 uur.

Een dergelijke titel als onderwerp voor een lezing vergt wel enige uitleg.
Professor Liesbet Temmerman neemt ons mee in het wetenschappelijk verhaal van
“verouderen”. Waarom verouderen we? Is dat echt wel nodig? Bestaat er zoiets als
een wondermiddel om eeuwig te blijven leven en als dat al zou bestaan is dit dan ook
goed voor het voortbestaan van de mensheid.
Hoe kunnen we zo waardig mogelijk “oud” worden?
Dankzij wetenschappelijke vooruitgang, gezondheidszorg en bewuste levenswijze
worden mensen wereldwijd ouder dan voorheen. Het staat buiten kijf dat dit een
lovenswaardige evolutie is, maar er is ook een keerzijde aan de ouderdomsmedaille,
namelijk verhoogde kans op verschillende ernstige aandoeningen zoals dementie,
kanker, artritis en hart- en vaatziekten. Vele ouderdomsaandoeningen komen zeer
frequent voor en zorgen daarbij voor enorme sociale en economische lasten,
waardoor de nood aan grondige studies van veroudering erg actueel is.
In hun onderzoek omtrent verouderen spitsen de wetenschappers, de
biogerontologen, zich toe op de vraagstelling of we met zijn allen “fit” ouder kunnen
worden. De kers op de verouderingstaart is er immers niet voor iedereen.
Sommigen onder ons transformeren in superfitte senioren terwijl anderen hun
laatste jaren in slechte gezondheid doorbrengen. We weten ondertussen dat
individuele verschillen het gevolg zijn van een samenspel van genetische aanleg en
omgevingsfactoren. Indien we deze balans kunnen ontcijferen, kunnen we ook
tussenkomen in de snelheid en manier van menselijk verouderen: een aantrekkelijke
gedachte! Omdat het bestuderen van menselijk verouderen ettelijke eeuwen in
beslag zou nemen en op praktische problemen botst, gaan wetenschappers vaak op
zoek naar inspiratie bij onze dichte en verre verwanten in het dierenrijk.
In deze lezing vernemen we hoe het fundamenteel biologisch onderzoek ons op weg
kan helpen naar een gezonde oude dag.
Liesbeth Temmerman (Gent, 15 januari 1985) is master
in de biochemie en doctor in de wetenschappen van de
KU Leuven. Na haar doctoraat was ze als postdoctoraal
medewerker één jaar werkzaam aan de Universiteit van
Melbourne (Australië).
Vervolgens deed ze in het kader van het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen vier jaar
onderzoek aan het departement biologie van de KU
Leuven. In oktober 2015 werd ze aan deze universiteit
lid van het academisch personeel, verbonden aan het
laboratorium Moleculaire en Functionele Neurobiologie. 3

Haar wetenschappelijk onderzoek is gericht op de biologische processen van het
ouder worden. Via onderzoek op wormen, jawel, bekijkt ze welk effect ouder
worden op ons heeft om zo ouder worden te verbeteren.

PRAKTISCH
De lezing gaat door in zaal Meetjesland, Boerenbond, Diestsevest 40, 3000
Leuven. Op 18 februari onthaal vanaf 13.30 u. De lezing begint om 14 uur.
Inschrijven kan door storting van 8 euro per persoon op het rekeningnummer
BE91 7390 0930 0176 met vermelding “lezing 18-2-2020” en de namen van de
personen voor wie ingeschreven wordt. Ter plaatse betalen kan ook, liefst met
gepast geld.

5. VIER OP EEN RIJ ….
Inderdaad, in de komende maanden vier lezingen op een rij.

1. Om te beginnen op dinsdag 21 januari 2020 de lezing van professor Bart

Kerremans over het ongewone presidentschap van de Amerikaanse president
Trump. Meer informatie over deze lezing is vermeld in de nieuwsbrief van
december 2019. Alle recente nieuwsbrieven kunnen trouwens geraadpleegd
worden op onze website www.b-g-b.be in de rubriek Nieuwsbrieven.
Gewoontegetrouw wordt de eerste lezing van het jaar gevolgd door onze
nieuwjaarsreceptie.

2. Onder de titel “Biologie van het verouderen” neemt professor Liesbet

Temmerman ons op dinsdag 18 februari 2020 mee in het wetenschappelijk
verhaal van “verouderen”. Waarom verouderen we en hoe kunnen we zo
waardig mogelijk ouder worden. Een uitgebreide voorstelling van deze lezing
vindt ge elders in deze nieuwsbrief.

3. De derde in de rij is de lezing van Mia Doornaert met als titel “Brexit-

drama is ook een Europese blamage”. Deze lezing, reeds uitgebreid
aangekondigd in de nieuwsbrief van november 2019, moest noodgedwongen
uitgesteld worden en wordt hernomen op donderdag 27 februari 2020.

4. We eindigen het rijtje met de lezing van An Depuydt op onze bezinningsdag
in het kasteel van Alden Biesen te Bilzen op dinsdag 17 maart 2020. Als
fysicus gaat zij gelovig op zoek naar de zin van het leven en het menselijk
bestaan. Deze lezing wordt nog uitgebreid voorgesteld in onze volgende
nieuwsbrief.
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6.

“Boerenjaar” nieuw op VIER

2019 is het jaar dat we met z’n allen “Boerentrots” werden.
“Boerentrots” is een beweging uitgaande van en gestimuleerd door Boerenbond om
de boer en tuinder op een correcte, positieve manier een riem onder het hart te
steken.
Los van hun zorgen over het weer, over de regelgeving of de prijsvorming en de
investeringen, hebben boeren en tuinders als zelfstandige ondernemers meer dan
ooit nood aan een schouderklop. Ook zij zoeken bevestiging dat ze door de
samenleving nog gewaardeerd worden.
Of 2019 onthouden zal worden als een boerenjaar valt nog af te wachten.
De droogte was weer zeer uitzonderlijk. De uitdagingen voor de verschillende
boerenfamilies zijn groot, maar de passie waarmee ze hun job doen is nog veel
groter. Dat kan ook niet anders als je weet dat er elk jaar 1.000 boeren moeten
stoppen, omdat ze geen opvolger vinden of omdat het financieel niet meer leefbaar
is.
Het Tv-programma “Boerenjaar” volgt een 10-tal boeren doorheen de seizoenen,
de hoogtepunten en de tegenslagen. Want boer zijn is geen ‘negen tot vijf’-job
maar een toegewijde manier van leven.
Gastvrij en gul nemen de gezinnen ons mee in hun intiemste familiekring, waar niet
alles uitgesproken is en soms stevige woorden vallen. Waar tradities en ervaring
soms botsen met onstuimige jeugdigheid en innovatie. Waar grote risico’s genomen
worden. Waar de weergoden oppermachtig zijn. En waar de boeren alles over
hebben voor hun land, hun dieren en hun oogst.
Vanaf dinsdag 7 januari om 21.30 uur kan je op Tv VIER gedurende zes
weken het reilen en zeilen van deze boerenfamilies volgen.
Het is alvast een aanrader!
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7. Naklanken van de programma- en
jubilarissendag in Scherpenheuvel op 19 november.
Geef een citaat uit
document
of de samenvatting
van een
interessant we
puntdat
op. “Ook
Het tekstvak
kan
Rechtzetting:
In het
onze
nieuwsbief
van december
vermeldden
werden
in het document
worden
neergezet.
Ga naar
heteen
tabblad
Hulpmiddelen
tekenen
als u
weoveral
aangenaam
vergast
op een
voordracht
van
“actief
gedicht”voor
“Op
het eerste
de opmaak
van het tekstvak
vooractieve
het blikvangercitaat
wijzigen.]
gezicht”
gebracht
door een
80 jarige wilt
jubilaris.”
Deze 80-jarige was wel een flinke 90-jarige namelijk Jozef Smets van AVEVE.
Maar hier toch integraal het actief gedicht “Op het Eerste gezicht”:

Met ons, Senioren, is er niet aan de hand.
Wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand.
Al hebben wij spijkers in heupen en knieën
en krijgen wij last van te veel calorieën, reuma en jicht,
wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.
Het lopen op steunzolen valt heus wel mee ,
en met ons kunstgebit zijn wij allen tevree.
Wij willen nog veel, dat weten wij zeker,
maar wat wij NU willen, dat hebben we vergeten.
Al groeien we krom, naar de aarde gericht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.
De jeugdige liefde was leuk en apart,
Nu dragen we pacemakers onder ons hart.
We denken met weemoed aan vroegere tijden
toen we nog vurige minnaars waren.
nu voelen we scheuten in ieder gewricht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.
Wij ouderen worden wat langzamer en traag,
ook slikken we nu pillen voor darmen en mag.
Wij kruipen ’s avonds doodmoe in ons bedje,
en nemen voor het slapen een zenuwtabletje.
Al valt voor ouderen het leven niet licht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.
De adem wordt korter, de kelen te droog,
de pols vlug te snel en de bloeddruk te hoog.
De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren,
ondanks de rampen die met ons gebeuren.
We hebben te veel of te weinig gewicht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht.
Al geven de zintuigen kommer en kwel,
met bril en gehoorapparaat lukt het nog wel.
Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes,
spontaan zingen wij nog steeds onze liedjes
en hopen dat u zegt na dit gedicht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht
6

8.

Kaapse pracht !!

Verslag van de veertiendaagse rondreis
doorheen Zuid-Afrika en Kaapstad.
Zuid-Afrika spreekt tot ieder zijn verbeelding om verschillende redenen: politiek, geschiedenis,
taal, wijnbouw, landschap, cultuur. Op onze 14-daagse reis naar dit uitdagende land zouden we
trachten om al deze facetten van nabij te bekijken.
Vertrokken vanuit Zaventem, met een korte tussenstop met overstap diende zich een lange vlucht
aan. Bijna 10.000 km te gaan, of beter vliegen om Europa en gans het Afrikaanse continent over
te steken. Twaalf uren nonstopvlucht was ons deel.
Na een vrij comfortabele vlucht met toch wat slaapmogelijkheid zette de Airbus A 340 ons veilig
aan de grond in Kaapstad. Na de gebruikelijke controles was het uitkijken naar Hans Groot. Hij
zou de komende dagen onze gids en toeverlaat worden .
Onze reis kon nu echt beginnen. Met een ruime comfortabele toerbus, Cornelius als
plichtsbewuste chauffeur, stevenden we naar Hermanus. Wat ons al direct opviel waren de
uitgestrekte townships rond Kaapstad. Hierover later meer.
Hermanus is een eerder klein kuststadje met een schitterend strand en mooie strandhuizen. Je zou
je bijna in Knokke wanen. Een rustige strandwandeling moest de stramme benen terug in
beweging krijgen.
Na een rustige en deugddoende nachtrust moesten de valiezen terug de bus op, richting Knysna.
Onderweg genoten we van dit Kaapse achterland met zijn ontelbare fruit- en citrusaanplantingen.
In Mosselbaai brachten we een bezoek aan een museum waar een van de eerste Portugese
karvelen tentoongesteld was die bijdroegen tot de ontdekking van de Zuid-Afrikaanse kusten.

Knysna Hollow Country Estade

Tsisikamma National park

Nadat vier jaren geleden het hotel en zijn ruime omgeving door een grote bosbrand was
vernietigd herrees dit hotel uit zijn as, buitengewoon. Voor het diner werden we in het kleine
Waterfront in Knysna verwacht. Niet alleen lekker eten, maar ook de prachtige omgeving
smaakte naar meer.
De volgende dag, een zondag, zou een dag van confrontatie worden. Een rondwandeling in
township (sloppenwijk) in de omgeving van Plettenberg Bay, onder leiding van een gedreven
inwoonster, gaf ons een inzicht in het reilen en zeilen van deze kwetsbare gemeenschap.
Opvallend was de fierheid van deze mensen ondanks hun echt armoedig bestaan. Een
werkloosheid van boven de 50% geeft weinig toekomstperspectief. Toch trokken de inwoners
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in hun beste pakken naar hun kerk, en gezongen dat er werd. Hiervan kunnen wij, als
westerlingen, nog heel veel leren.
Opvallend was ook de drang naar scholing voor de jongeren, het bezig houden van hen zodat ze
niet het slachtoffer zouden worden van criminaliteit en drugsverslaving. Een mooi, beklijvend
voorbeeld was het privé optreden van een lokaal vocaal zanggroepje.

Wonen in township

Arm maar fier

De boottocht om de walvissen te spotten viel letterlijk in het water. De opgekomen felle wind
maakte het uitvaren te riskant. Daarom konden we meer genieten van het idyllische Waterfront
in Knysna, en konden de moedigsten een duik nemen in het zwembad bij het hotel.
Met toch wel wat spijt in het hart moesten we het Knysna Hollow Country Estade achterlaten,
andere uitdagingen staan op ons te wachten.
De eerste was het Tsisikamma National park. De monding van de Stormriver geeft een ruw maar
bijzonder schouwspel. Vanop een hangende kabelbrug konden we te voet deze rivier oversteken,
genietend van dit mooie tafereel. De lunch, een simpele hamburger, in een tent met attributen en
muziek uit de jaren 60 was ook hier welgekomen.
Op weg naar onze volgende bestemming konden we ervaren wat regen betekend in deze
contreien. Na een maandenlange droogte, of was het jaren was de regen een zegen voor dit land.
In het Chrislin African lodges trokken we in zogenaamde rondavels, dit zijn luxueus uitgeruste
ronde hutten, alle comfort voorzien. De volgende morgen brachten drie open jeeps ons
gezelschap naar het Addo Elephant Park om wilde dieren te spotten, een volle dag lang. Na
amper een half uurtje rondzoeken stootten we op een leeuwenkoppel met naast zich een gevelde
zebra. De avondlijke jachtpartij was succesvol geweest.

Met een olifant op stap
De ganse dag konden we onze ogen de kost geven. In dit ruime, ook ruige landschap, vonden we
olifanten, buffels, zebra’s en nog een ganse rits kleinere dieren waaronder het knobbelzwijn dat
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veelvuldig te speuren viel. De bbq in open veld was meer dan welkom om de hongerige magen
te vullen.
Als in de namiddag de eerder koude wind afnam, nam het aantal te spotten dieren toe. Als
hoogtepunt was de confrontatie met een reuze grote mannetjes olifant die echt binnen handbereik
de jeep passeerde. De vele foto’s zullen nog veel beter de sfeer en de beelden weergeven dan dit
in woorden kan worden gevat.

Zebra op onze weg

Afrikaanse struisvogel

Zuid-Afrika staat ook voor de struisvogels. Daarvoor moesten we door naar de Karoo. De Karoo
strekt zich uit over een groot deel van het binnenland. Kenmerkend is de halfwoestijn met zijn
typische vegetatie. Ook hier heeft de droogte ernstige gevolgen. In Oudtshoorn stond struisvogel
niet enkel op het menu, ook werd er op de boerderij het hele verhaal van de struisvogelkweek uit
de doeken gedaan. De sterkte van een struisvogelei werd door Tony, onze voorzitter, getest. Hij
kon echter onvoldoende gewicht in de, of, op de schaal leggen.
Na een bezoek aan de historische grotten van Oudtshoorn stond nog een lange rit voor de boeg. De
koffiestop met daarbij een stukje typische melktaart in een kader dat eerder in een Engelse antiekzaak
zou passen was zeer welkom. Ook mocht een stop bij Ronnies (seks) shop niet ontbreken, maar dit enkel
voor de sfeer en de koffie. Van enige andere attributen was hier geen sprake.

Bij het verlaten van de Karoo doemden de eerste wijngaarden op. Van onze welbespraakte en
zeer ruim gedocumenteerde gids Hans vernamen we dat de Zuid-Afrikanen liever bier drinken en
hun lekkere wijn verkopen.
Stellenbosch, een oud door ingeweken Hollanders gestichte stadje, is zowat de hoofdstad van de
wijnbouw in Zuid-Afrika. Daarnaast bezit het ook de zetel van de grootste katholieke universiteit
van Z.A. met niet minder dan 24.000 studenten.
Bij het openen van de gordijnen de volgende morgen konden we zien wat was aangekondigd:
regen, zeer veel regen. Voor de plaatselijke bevolking moesten we blij zijn. Zij hadden in drie
jaar amper regen gezien. De rantsoenering van drinkwater kon worden opgeschort.
Het heeft onze pret niet kunnen vergallen. De rondrit doorheen Stellenbosch en nadien
Franschoek leerde ons de geschiedenis van deze regio, de Hollandse boeren, de Franse
Hugenoten die de wijnbouw introduceerden, ….
Een wijnproeverij kon zeker niet ontbreken. In de statige gebouwen van Rupert en Rothschild
Vingerons stonden de wijnglazen klaar. De regen was snel vergeten, de stemming zat erin. Er
waren zelfs onverlaten die vonden dat 4 glazen in de voormiddag nog wat meer mocht zijn. De
vermeende schade kon ingehaald worden tijdens een fijnproevertjes menu opnieuw in een
schitterend gelegen landgoed, de regen was hier wel de spelbreker.
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Wijnproeverij van de bovenste plank
Vanuit Stellenbosch was het maar een korte rit tot Kaapstad. Veel aandacht ging hier naar de
toch wel tragische geschiedenis van de apartheid. Een belangrijk element hierin is het
Robbeneiland waar de latere Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela tussen 1964 en 1982
achttien jaar gevangen zat, voordat hij overgeplaatst werd naar Pollsmoor Prison. De reden van
zijn gevangenschap was enkel omdat hij de rassenscheiding tussen zwart, kleurling en blanke
politiek bestreed. De slagzin die daarbij gehanteerd werd is:
wel vergeven maar nooit vergeten!
De Zuid-Afrikaanse bevolking is nog steeds doordrenkt met dit gedachtengoed, dit mochten we
ervaren door gedrevenheid van de gidsen die ons op het beruchte eiland rondleidden.
Een bus rondrit gaf ons een algemene indruk van dit oord. Maar nog veel meer indruk maakte de
lokale gids op de bus met zijn pleidooi voor samenwerking tussen alle Zuid-Afrikanen ongeacht
rang, stand of ras. De rondleiding in de gevangenis werd verzorgd door iemand die zelf nog
gevangen had gezeten op Robbeneiland. Dit bezoek maakte veel indruk op onze groep. Vooral
het feit om hier zovele jaren in gevangenschap te moeten doorbrengen zonder enige kans om
vervroegde vrijlating, zonder enig contact met de buitenwereld, slaafse arbeid moeten uitvoeren
(stenen kappen met de hand in een loden hitte), een zeer strikt gevangenis regime, bleef aan de
ribben plakken.

Gevangen op Robbeneiland

Kaapstad onderaan de Tafelberg

Het enig mooie dat Robbeneiland te bieden heeft is een prachtig zicht op Kaapstad en de
Tafelberg. Een hoogtepunt in de grootstad die Kaapstad wel is (meer dan 4.500.000 inwoners) is
het Waterfront. Deze havenbuurt is uitgegroeid tot een economisch en handelscentrum van de
stad met daarbij nog ontelbare warenhuizen, winkels, cafés en restaurants. Het kent zijn gelijke
niet in België.
Onze tweede dag in Kaapstad stond in het teken van de verkenning van deze stad. Opvallend was
het eerder klein historische centrum. Je voelt dat deze stad vrij jong is. In 1674 kwamen de
Hollanders hier voor het eerst aan wal. Ziende dat dit land heel mogelijkheden had voor het
herbevoorraden van de schepen die naar en van Oost-Indië kwamen stichten zij er een
10

verversingspost die verder zou uitgroeien tot wat Kaapstad nu is. In al deze jaren is deze stad
uitgegroeid tot een wereldstad. Met enkel in het stadscentrum enige hoogbouw is de stad
gekenmerkt door zijn uitgestrektheid. Van het noorden naar het zuiden rijdt men al gauw 45 km
ver.
Een belangrijk deel van de stad wordt ingenomen door zogenoemde townships,. Dit zijn
woongebieden aan de rand van de stad die tot de val van de apartheid voorzien werden voor
"niet-blanke" inwoners, dus de zwarte bevolking, kleurlingen en Indiërs. Sinds de val van de
apartheid zijn er grote projecten om de woonomstandigheden van de inwoners te verbeteren. In
vergelijking met wat we in Plettenberg hebben gezien is de situatie rond Kaapstad anders. De
werkloosheid en uitzichtloosheid is er minder groot
Er worden in een razend tempo huizen gebouwd, de infrastructuur wordt verbeterd en de
dienstverlening: ziekenhuizen, politiekantoren, winkelcentra en openbaar vervoer, wordt
uitgebouwd. Deze kleine huisjes, zogenaamde Mandela huizen, worden in recordtempo
opgetrokken en worden gratis te beschikking gesteld van hen die in gammele barakken wonen.
Toch is het voor de overheid dweilen met de kraan open.
Grote delen van deze townships bestaan evenwel nog steeds uit kleine barakken, schuilhutten
(vier houten muren met een metalen goflplatendak). De druk op de townships is zeer hoog, onder
andere door een grote instroom van immigranten uit arme regio's, zoals uit binnenland als het
meer naar het noorden gelegen buitenland. Telkens een bewoner van een barak zijn intrek kan
nemen in een Mandelahuisjes staan anderen klaar om de ‘lege’ plaats in te nemen en zo te
trachten op de wachtlijst van een woning te komen.
Het is niet altijd kommer en kwel in deze stadsdelen. Op de plaatsen waar de barakken zijn
verdwenen en de Mandela huisjes zijn gebouwd komen er wijken en buurten, zijn er kerken en
ontmoetingsruimten. Handel komt op gang en de toestand wordt leefbaar. Heel wat inwoners
voelen zich er goed bij en blijven er wonen, zelfs indien ze een andere meer comfortabele
woning kunnen veroorloven. Men heeft andere prioriteiten dan woonkwaliteit. Een beeld dat
zal bijblijven is het woud van schotelantennes in deze townships, zowel bij de Mandela huisjes
als bij de barakken. Prioriteiten eh.
Om nog meer in de sfeer van deze townships te komen werden we vergast op een percussie
optreden en dito opleiding op de Afrikaanse trom. Ook het middagmaal werd bereid door
bewoners en voorgeschoteld in een lokaal ‘restaurant’
In tussentijd was de wind en de regen opnieuw opgestoken en kon de voorziene rit met de
kabelbaan naar de top van de Tafelberg niet doorgaan. Niet getreurd, het alternatief was met de
bus naar Signal Head. Tegen de wind in konden we even goed genieten van een prachtig uitzicht
over de stad, zijn haven en zijn omgeving.
Intussen zijn we al aan onze elfde dag op Zuid Afrikaanse bodem. Tijd om Kaap de Goede Hoop
op te zoeken. Langs de pittoreske Houtbaai en dan via een bijzonder mooie en spectaculaire weg:
de Chapman’s Peak Drive belanden we in het Natuurreservaat Kaap de Goede Hoop.
Dit met fynbos bedekte vegetatie herbergt nog de bergzebra, de elandantilope, het hartenbeest,
maar ook de struisvogels zijn er aanwezig. De baviaan is er de stroper van dienst. Op vele
plaatsen wordt gewezen op de agressiviteit en het gevaar van deze apensoort.
Kaap de Goede Hoop is niet wat men algemeen stelt de grens tussen de Atlantische en de Stille
Oceaan. Deze grens ligt iets meer naar het oosten bij Kaap Agulas, het meest zuidelijke punt van
Afrika. Dit neemt de spectaculaire ligging van deze plaats niet weg. Een steeds woelige oceaan
beukt onafgebroken op de rosten in.
Het is niet zomaar dat deze plaats vroeger de Stormkaap werd genoemd. Deze plaats kon niet
gemist worden als achtergrond van een groepsfoto. Hiervoor moesten eerst wel enkele horden
immer fotograferende oosterlingen op een vriendelijke maar kordate wijze worden doorgestuurd.
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Bonte bende aan de Kaap
Nu we toch al onze neuzen in de richting van de Zuidpool konden richten mocht ook een
ontmoeting met pinguins niet ontbreken. In Boulders Bay konden we grote groepen Afrikaanse
pinguins spotten. Deze eerder kleine soort voelt zich prima tuis in deze wateren waar ze naar
believen kunnen vissen om in hun dagelijkse voedselbehoefte te voorzien
Om onze laatste dag in schoonheid te kunnen afronden heeft onze gids Klaas Groot ons mee
genomen naar het prachtige Kirstenbosch National Botanic Garden. Deze tuin heeft een
oppervlakte van 560 hectaren en strekt zich uit tot aan de voet van de Tafelberg. De tuin werd
reeds gesticht in 1913.
De tuin omvat een grote overdekte serre met daarin planten uit de verschillende regio's: savanne,
fynbos, vegetatie uit de Karoo. Buiten de serre zijn vooral planten uit de Kaap aangeplant, met
als hoogtepunt verzamelingen protea’s. Met kennis van zaken leidde Klaas ons rond, een
absoluut orgelpunt aan deze mooie reis.
Na het gebruikelijk afscheid van onze trouwe buschauffeur Cornelius en onze steeds
hulpvaardige en bijna alwetende gids Klaas stond ons hoofd terug op huiswaarts. Een lange
vlucht van 12 uren tot in Frankfurt en nog een zeer korte sprong tot in Zaventem stond ons te
wachten. Het gaf ons de tijd om de ganse reis te reflecteren en na te genieten van al het moois dat
de regio te bieden heeften ook ons geboden heeft.
De slagzin zijnde: Rondreis doorheen de Kaapse pracht is absoluut waarheid geworden.
NB. Foto’s van deze reis zijn te bekijken op de website van BGB
Jos Sannen
(Met dank aan Hilda en Theo voor de mooie foto’s)
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9. Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar in 2020:
16/02: Scherens Paula (ABB), Baron Descampslaan 18, 3018 Wijgmaal
80 jaar in 2020:
02/02: Vanparijs André (BB), Dalweg 38, 3300 Tienen
24/02: Geeraerts Greta (BB-Consult), Wingensesteenweg 128 D, 8700 Tielt
60 jaar gehuwd in 2020:
22/02: Van Bel Louis (AVEVE) met Coosemans Godelieve,
Tapelaarstraat 55, 2220 Heist-Op-Den-Berg

10. Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
10/12/2019: Yves Brasseur (ABB) , weduwnaar van Mia Peinen,
Guido Gezellelaan 6 bus 22, 3010 Kessel-Lo
14/12/2019: Jules Naeye (AVEVE) , echtgenoot van Lutgart Groffi,
Middelweg 113, 3001 Heverlee
01/01/2020: Valére Gille, echtgenoot van Hilda Vanlinthout (ABB),
Boslaan 12, 3050 Oud-Heverlee
03/01/2020: Jef Verboven (ABB), echtgenoot van Josee Luyten?
Platte-Lo-straat 582, 3010 Kessel-Lo

11. Welkom aan onze nieuwe leden
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Van De Broeck Ria (ABB), M . Zeelmaekersstraat 17, 3270 Scherpenheuvel
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