
Op 14 juni 2006 richtte Jan Huizinga de stichting Go 
for Africa op. Als ervaren docent autotechniek met 
werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur 
en ervaringsgericht leren met elkaar combineren. 

Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te 
verdiepen en verbreden, organiseert hij al 12 jaar 
avontuurlijke werkstages in onder andere Gambia 
en Senegal. Hiermee worden koppelingen tussen 
Nederlands en Afrikaans onderwijs op het gebied 
van techniek en zorg & welzijn gemaakt. 

Dit leverde al vele mooie projecten op. Jan Huizinga: 
“Ik vind dat mbo-studenten te vaak gepamperd 
worden. Tijdens zo’n stage in Afrika dragen ze 
maximale verantwoordelijkheid en daarnaast is 
het natuurlijk ook spannend en avontuurlijk. Ze 
zijn vaak op zichzelf aangewezen en moeten dan 
roeien met de riemen die ze hebben. Mooiere 
leermomenten kun je ze niet meegeven, denk ik.”  
35 studenten van 7 verschillende roc’s liepen dit 
jaar van februari tot mei stage in Gambia.

Ervaringen. Herinneringen. Indrukken. Inzichten. 

Een spalk. Een felgekleurd, traditioneel Gambiaans 

maatpak. Cadeautjes voor zijn ouders. En veel 

vuile was. Daarmee kwam Tim Janssen terug 

van zijn meest interessante en unieke reis tot  

nu toe: Gambia. 

Een Subaru 4x4 bracht hem en 2 reisgenoten in 

3 weken tijd veilig naar het verre Afrikaanse land. 

Een gezelligheidsreisje? Nee, hoor. Tim liep zo’n 

7 weken onder de vlag van Go for Africa stage 

in Tanjeh, een klein plaatsje helemaal aan de 

Atlantische Oceaan. 

 Sylvia Beugelsdijk

Tim in

NAAM: TIM JANSSEN
LEEFTIJD: 19 JAAR
WOONPLAATS: BAARLO
OPLEIDING: ONDERWIJSASSISTENT

8



“Zwaar, maar onvergetelijk. De diversiteit aan 
landschappen was ontelbaar”, zegt Tim die  
2 mei terugvloog en alweer helemaal gewend 
is in Nederland. “Alleen de temperatuur hier, 
brrr…ik heb het altijd koud en daar was het 
tussen de 33 en 40 graden. Heerlijk warm 
dus. Dat mis ik echt.” Het was eigenlijk niet 
zijn bedoeling al die kilometers per auto af te 
leggen. Maar opeens hoorde hij zichzelf tijdens 
een bijeenkomst met alle deelnemers zeggen 

dat hij niet met het vliegtuig, maar per auto 
zou gaan. Zijn ouders waren stomverbaasd, 
maar Tim had dit niet willen missen. Met zijn 
2 metgezellen kochten ze voor net iets meer 
dan een prikkie een Subaru. “De auto heeft 
zijn dienst bewezen en hebben we ter plekke 
geschonken aan een medische hulppost die 
3 dorpjes bedienen. Die kunnen ‘m goed 
gebruiken.”

7.800 KILOMETER - 10 LANDEN - 21 DAGEN
Tim in
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Tim is derdejaars student Onderwijsassistent 
bij Gilde School voor Pedagogiek in Venlo. 
“Omdat mijn hart bij speciaal onderwijs ligt, 
was dat mijn hoofdtaak. Denk aan allerlei 
werkzaamheden: uithelpen, verbeteren, 
makkelijker en efficiënter maken. Daarnaast 
hield ik me bezig met verpleging.” Dat staat 
daar vaak op een laag pitje. Terwijl het heel 
belangrijk is. Hij ging soms 3 keer per dag bij 
een meisje op huisbezoek om haar wonden 
te verschonen en opnieuw te verbinden. 
Zijn derde taak ligt ook heel dicht bij hem, 
namelijk muziek. 

“Ik speel al jaren trompet bij Fanfare 
Eendracht Baarlo. Samen muziek maken is 
fantastisch om te doen.” Het gulle gebaar 
van zijn fanfare om 2 bugels te sponsoren 
klonk hem dan ook als muziek in de oren. 
De 2 muziekinstrumenten schonk hij aan een 
scoutband in een plaatsje dichtbij. Of Tim 
straks werk gaat zoeken in het onderwijs? 
“Waarschijnlijk niet. Deze stage heeft me veel 
bagage opgeleverd, letterlijk en figuurlijk. Ik 
ben gaan inzien dat ik graag nog een andere 
richting wil onderzoeken… Misschien is 
verpleegkunde wel meer voor mij.”

VEEL BAGAGE
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Tim is assertiever geworden. En creatiever 
op sommige vlakken. “Als je moet roeien met 
de riemen die je hebt, dan word je vanzelf 
inventiever.” Hij is zelf erg van de structuur, 
die heeft hij ter plekke ook proberen in te 
voeren, maar dat is maar deels gelukt. Het 
komt daar vaak zoals het komt. Zelf kan hij 
dat structurele niet loslaten. Helaas of juist 
gelukkig, dat is maar net hoe je het ziet.  
Een goed voorbeeld van inventiviteit is toen 
Tim zijn arm brak door een onbesuisde  
actie. Het duurde dagen voordat hij 
een fatsoenlijke spalk kreeg. “Tijdens 
de zoektocht naar het juiste ziekenhuis 
gebruikte ik een zelfgemaakte spalk, die 
bestond uit hout en ducttape. Niet echt 
ideaal, maar het was beter dan niets.  
Daarna kreeg ik gips, maar hiermee kon ik 
niet goed functioneren. Bovendien werd het 
erg vies. Na 5 dagen was ik blij dat ik een 
goede spalk kon kopen, die me niet heel  
erg beperkte in mijn werk.”

Tim bracht in de laatste week van zijn verblijf 
met een andere student bedden en een 
opgeknapte rolstoel naar een paar kinderen. 
“Het geluk in de ogen van hen vergeet ik 
nooit meer. Dat greep me heel erg aan. Die 
dankbaarheid is onbetaalbaar.” Dit zal hem 
altijd bijblijven. “Je moet maar afwachten of 
het goede werk dat wij in gang gezet hebben, 
doorgaat als wij weg zijn. Maar ik weet zeker 
dat deze meisjes nog jaren plezier hebben van 
de bedden. Zeker als je bedenkt dat ze daar 
normaal gesproken op de grond slapen.”

Wat Tim echt gaat missen, is ‘zijn’ 
Gambiaanse familie in ‘zijn’ compound  
(een stuk land met een muur eromheen). 
“Ze zijn bang dat iemand iets meeneemt.” 
Hierbinnen staan een paar huisjes die  
worden bewoond door een familie van  
7 personen. Bijna alles doen ze daar 
samen. Eten, thee drinken, kaarten, kletsen, 
djembé spelen. “Een heel gezellige boel. 
In Nederland zijn we toch vaak meer  
op onszelf gericht. Na 7 weken deel 
uitgemaakt te hebben van deze groep 
mensen, voelde ik me er helemaal bij  
horen.” Tim wil graag nog een keer 
teruggaan. Om zijn Gambiaanse familie  
nog een keer te zien. Maar ook om - als 
hij dadelijk de switch zou maken naar 
de opleiding Verpleegkundige - in die 
hoedanigheid daar ervaring op te doen. “In 
Gambia is ook nog veel winst te halen op het 
gebied van verpleegtechnische handelingen.” 

Als hij de kans had, zou hij bij een volgende 
trip alles weer zo overdoen. Ook de reis met 
de auto ernaartoe. Dat was een onvergetelijke 
ervaring. Het breken van zijn arm laat hij liever 
achterwege. Begrijpelijk. Ook het woordje 
tubab, dat blanke betekent, hoopt hij een 
volgende keer niet meer zo vaak te horen. Te 
pas en te onpas riepen de Gambianen dat naar 
hem en alle andere blanken, alsof ze constant 
iets van je willen. “Het was tubab hier, tubab 
daar, tubab zus en tubab zo. Na 10 keer vond 
ik het wel mooi geweest, maar daar dachten 
zij duidelijk anders over. Ach ja, ik kan er wel 
om lachen. Dat is naast mijn gewonde arm het 
enige wat een beetje minder was, verder was 
het helemaal fantastisch. Een aanrader voor 
iedereen!” Nou, Tim, nog een keer om het af 
te leren dan: ‘Bedankt voor het gesprek en het 
ga je goed, tubab!’

BEROEPSFOCUS IS NIET 
DE ENIGE VERANDERING

DON’T TOUCH, 
THIS IS MINE

“DANKBAARHEID IS 
ONBETAALBAAR”

TUBAB HIER, 
TUBAB DAAR
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