dorpelingen zullen denken dat
die ene uitgedeelde dollar snel
is verdiend. Even rond de tafel
zitten is dan geboden, want
die ene dollar moet natuur
lijk wel goed besteed worden
aan bijvoorbeeld kunstmest.
Helemaal blij met het artikel
zijn ze bij Oxfam Novib niet.
Ten eerste wordt er geen dorp
gekocht, ten tweede deelt niet
Lodiers een dollar uit, maar
is het project in handen van
een Ghanese partner en ten
derde staat nog helemaal niet
vast dat het Lodiers-project
doorgaat. Bij Oxfam

Novib weten ze heus wel dat je
een dorp zwaar kunt ontwrich
ten door een verkeerd project.
De naam van het gekozen dorp
wordt daarom ook geheim
gehouden. Er zou maar eens
een stroom toeristen op gang
kunnen komen die zich alvast
meldt in het Lodiers-dorp om
te zien waar het allemaal gaat
gebeuren.
Do no harm, heet de opdracht
die ontwikkelingsorganisaties
zichzelf hebben gegeven bij
het kiezen van projecten. En

Meneer Günther Heimstädt,
eigenaar van het Burning
Shore Hotel net buiten Swak
opmund, wordt ervan ver
dacht luipaarden en hyena’s
te kweken voor de jacht. Dat
meldt de Zuid-Afrikaanse
krant Rapport. Geblikte jag,
zoals dit fenomeen in het
Afrikaans genoemd wordt.
Het houdt in dat wilde bees
ten worden verdoofd en op

Angelina Jolie

bepaalde plekken losgelaten,
zodat ze een gemakkelijke
prooi vormen en “skobbejak
ke jagters kan oortuig dat
hulle besig is met ‘n eerlijke
stryd”, aldus professionele
jager Johan Strydom.
De Amerikaanse filmsterren
Angelina Jolie en Brad Pitt
waren vorig jaar langdurig
de gast van Heimstädt. Jolie
is bovendien een verklaard

Heinrich Otjiwarongo

dierenvriend en bescherm
vrouw van het Harnaspark
nabij Gobabis, oost-Namibië.
Heimstädt ontkent de be
schuldigingen. “Ik houd he
lemaal geen hyena’s. Ik vang
wel wilde katten, maar niet
voor geblikte jag.”

Jolie en Pitt’s gastheer in opspraak

Jacht op gefokte roofdieren

Plan lekte al uit in de
winter van 2005

atrick Lodiers, de pre
sentator van BNN, koopt
een dorp in Ghana, staat
op de voorpagina van onzeWereld, het onafhankelijke blad
dat nauwe banden met Oxfam
Novib onderhoudt. Lodiers
meldt dat hij een jaar lang
een dollar per dag wil uitde
len en hoopt zo in ieder geval
in één dorp in de wereld van
de armen de millenniumdoe
len te halen. Op 31 december
van dit jaar wil Lodiers met
uitdelen beginnen en als de
laatste aflevering live uit Gha
na komt, hoopt hij dat zijn
doel is bereikt.
Lodiers houdt er rekening
mee dat in de eerste week
van zijn aanwezigheid de

P

BNN-presentator Patrick Lodiers
houdt vast aan zijn plan om een
Afrikaans dorp op te kopen voor
een televisieserie. Trouw-redacteur Han Koch juicht het toe: laat
de hele wereld zien hoe stom
zoiets is. Door Han Koch

Han Koch publiceerde deze tekst
op idealen.headline-interactive.
nl/weblog

voor een keer van een dorp
een soort Big Brother-huis
maken, zodat de hele wereld
kan zien wat voor stommitei
ten je kunt begaan door goe
de bedoelingen in een ver
keerde verpakking te
stoppen. (…)
Lodiers moet dat geld in dat
dorp uitdelen. Hij moet ruim
baan krijgen en moet elke
fout kunnen maken. Al was
het maar om al die andere
weldoeners die denken dat
samenlevingen maakbaar
zijn door interventies van
buitenaf op andere gedach
ten te brengen.
En wie zorgt er voor de Gha
nese achterblijvers? Dat is in
derdaad een groot probleem.
Maar aan de boom zo vol ge
laden is er altijd wel een
hulporganisatie die er brood
in ziet om dit dorp te adopte
ren. Wellicht levert dat ook
weer mooie tv op.

Advertentie

Peter van den Akker

interessant fenomeen; dat
van een medium voor Neder
landse emigranten uit de vo
rige eeuw waarin Hollandse
knusheid werd gekoesterd,
met ook ruimte voor Hol
lands gemopper, zoals be
richtjes onder de kop: ‘Dat
kan alleen in Nederland…’.
De Nederlandse Post was een
krant die Nederlanders in
Zuid-Afrika een ‘wij-gevoel’
verschafte. In de kolommen
werd daarbij de Zuid-Afri
kaanse werkelijkheid volko
men genegeerd. Want hoe
zeer de Nederlandse Post zijn
sporen ook heeft verdiend
met het informeren van de
Nederlandse gemeenschap in
Zuid-Afrika; een krant voor
inburgeraars is het nooit ge
worden.

Nederlandse
Post ter ziele
Trouwe lezers van de in ZuidAfrika uitgegeven Nederlandse
Post kregen treurig nieuws. In
juni verschijnt namelijk de
allerlaatste editie van de
krant die, zo schreef hoofd
redacteur Sibolt van Ketel,
ruim zestig jaar heeft be
staan.Twaalf jaar geleden
maakte Van Ketel er samen
met zijn vrouw Ien Eilander
een ‘echte’ krant van.
Het opheffingsbesluit, zo
meldde Van Ketel, is voorna
melijk financieel van aard. “Er
zijn te weinig betalende lezers
en teveel niet-betalende mee
lezers.” Die laatsten kregen
van Van Ketel een veeg uit de
pan. “Er zijn gevallen bekend
waarbij één krant door zes
tien mensen wordt gelezen!”
Tegen zoveel Hollandse mieze
righeid is natuurlijk niet op te
boksen.
Met het verscheiden van de
Nederlandse Post eindigt een

En toch moet Lodiers die
100.000 euro van Oxfam
Novib krijgen om dit dorp in
acht tv-afleveringen in de el
lende te storten. Laat-ie nu

Ruim baan

wie de uitspraken van Lodiers
leest, kan niet anders conclu
deren dan dat dit principe is
weggestreept tegen het ver
krijgen van een entree op tv.
Het scheppen van draagvlak
krijgt hier de voorrang boven
professionele hulp.

Laat Lodiers dit dorp in ellende storten

kijken en bekeken worden
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