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H et avontuur begint al
wanneer de 22-jarige
tweeling de deur 31 ja-
nuari dichttrekt. Geen
‘tranen en sentimen-

teel gedoe’ op het vliegveld, maar
gewoon liftend vanuit het Steinse
gehucht Nattenhoven naar de Turk-
se metropool Istanboel om daar
het vliegtuig naar de Egyptische
stad Alexandrië te pakken waar de
reis eigenlijk pas écht begint. De
twee broers beseffen dat ze het
zichzelf niet makkelijk maken. „We
kiezen niet voor de geijkte paden.
Natuurlijk hadden we het eerste
stuk, gezien de zware reis die we in
Afrika gaan maken, een vlucht naar
Istanboel kunnen pakken, maar
het is nou eenmaal een avontuur
dus gaan we liften”, zegt Jesse Ober-
dorf. Dat ze niet voor een uitgestip-
pelde reis kiezen, blijkt ook uit hun
keuze voor deze trip. Het plan om
na de studie - Vincent studeerde
Bestuurskunde in Tilburg en Jesse
hoopt na deze reis zijn studie Rech-
te in Utrecht af te ronden - samen
een reis te maken voordat hun pro-
fessionele loopbaan van start zou

gaan, lag er al. „We waren er ook al
vrij snel uit dat we niet voor de be-
stemmingen zouden kiezen waar ie-
dereen heengaat. We wilden abso-
luut geen toerist uithangen”, zegt
Vincent Oberdorf. „We hebben
aan Zuid-Amerika, Azië en Austra-
lië gedacht, maar we hebben voor
Afrika gekozen. De beeldvorming
van dat continent is immers slecht.
Je hoort alleen maar over ebola en
ellende. Wij willen gedurende on-
ze reis laten zien dat Afrika veel
meer is dan alleen dat.”
Bij het plannen van de reis door
het continent, van Egypte naar Na-
mibië, kwam het idee om projec-
ten op te starten en op die manier

een steentje bij te dragen aan de
ontwikkeling in Afrika. Zo werd de
stichting In2Afrika opgericht. „We
weten dat wanneer je als vrijwilli-
ger naar een Afrikaans land gaat
om je daar in te zetten voor goede
doelen geen zoden aan de dijk zet.
Dan kom je daar een beetje als wes-
terling ‘het goede’ brengen”, zegt
Jesse. „Nee, wij hebben gekozen
voor allemaal kleinschalige projec-
ten waarbij de gemene deler civil so-
ciety is. Wij ondersteunen en facili-
teren de projecten waardoor we sa-
men met de bevolking iets op wil-
len zetten”, vult Vincent zijn twee-
lingbroer aan.
De twee broers hebben uiteindelijk
vijftien projecten voor ogen. Voor
tien van deze projecten was een
budget nodig dat via fundraising bij
elkaar is gezameld. De tweeling-
broers benadrukken dat het geld,
ongeveer 10.000 euro, absoluut niet
wordt gebruikt om hun eigen reis
mee te bekostigen. „We hebben ge-
woon gespaard en gewerkt voor de-
ze reis. Het geld dat in de stichting
zit wordt alleen gebruikt voor de
projecten in Afrika”, zegt Jesse.
„Het is wel bijzonder op welke wij-
ze we allemaal geld in hebben geza-

meld. Zo is er bijvoorbeeld een em-
ballage-actie bij de Jumbo en heb
ik met collega’s van de brasserie
waar ik werk een semi-naaktkalen-
der gemaakt die tamelijk succesvol
is. Die loopt als een tiet”, lacht hij.
„Verder doen we dit weekend mee
aan een hardloopwedstrijd in Echt.
Dat is 10 kilometer waarbij we als
renners gesponsord worden. Daar-
naast hebben we ook nog een aan-
tal partners gevonden die in onze
projecten geloven”, zegt Vincent
trots.
De tweeling houdt er dan ook een
drukke agenda op na. Werken, stu-
deren, contacten onderhouden

met Afrika, fundraising en de laat-
ste voorbereidingen voor hun reis.
En dat allemaal in 24 uur. „Dat
geeft enorm veel energie. We krij-
gen zoveel positieve reacties en
steun dat we ook echt weten waar-
voor we het doen.”
Tot zover het financiële plaatje.
Wat gaan de tweelingbroers uit Nat-
tenhoven nou precies doen in Afri-
ka? Het begon als een reis om het
studentenleven op een gepaste wij-
ze af te sluiten, maar werd uiteinde-
lijk een ruim 17.000 kilometer lan-
ge tocht waarbij ze vijftien uiteenlo-
pende projecten willen uitvoeren
en waarbij ze uit verschillende hoe-

‘Zeker niet de toerist

We kiezen niet
voor de geijkte
paden en gaan
liftend vanuit
Nattenhoven.

Vincent (links) en zijn tweelingbroer Jesse Oberdorf reizen van Egypte naar Namibië.  

“

IN2AFRIKA

De tweelingbroers Jesse en Vin-
cent Oberdorf uit Nattenhoven
gaan, voordat hun professionele
loopbaan van start gaat, een bij-
zondere reis door het Afrikaan-
se continent maken. Op 31 ja-
nuari vertrekken ze op hun
ruim 17.000 kilometer lange reis
waar ze zich inzetten voor vijf-

tien projecten, grotendeels zelf
opgezet. „Ons 23ste levensjaar
zal voor een groot deel in het te-
ken staan van een grote, lange
gebeurtenis: onze reis door het
Afrikaanse continent”, zegt Vin-
cent. Al snel kwamen ze erach-
ter dat alleen ‘reizen’ op zich-
zelf nog niet genoeg was. „Er

Website om ervaringen en voortgang

De tweelingbroers
Jesse en Vincent
Oberdorf uit Natten-
hoven vertrekken 31
januari op een reis
door het Afrikaanse
continent. Samen leg-
gen ze in 5 maanden
tijd ruim 17.000 kilo-
meter af en zetten ze
zich in voor goede
doelen. Verder willen
ze ook iets doen aan
de westerse beeldvor-
ming. „Afrika is
meer dan alleen ebo-
la en ellende.”
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STEIN – In de gemeente Stein is het
vanaf 1 januari 2015 mogelijk om
een rotonde te adopteren. Deze sa-
menwerking komt voort uit de
wens van het college van B en W
om te bezuinigen op het onder-
houd zonder dat dit ten koste gaat
van het onderhoudsniveau. Het
adoptieproject is een samenwer-
king tussen de RotondeSpecialist
en de gemeente Stein.

door onze verslaggever

SITTARD-GELEEN – De gemeente Sit-
tard-Geleen heeft een aantal speer-
punten benoemd om de toenemen-
de druk op te vangen, veroorzaakt
door de verandering dat de ge-
meente per 1 januari meer taken
op het gebied van zorg krijgt voor
mantelzorgers en zorgvrijwilligers.

In het Uitvoeringsplan Informe-
le Zorg staat beschreven aan welke
punten volgende jaar gewerkt
wordt. Zo is er voor wat betreft
mantelzorgers meer aandacht voor
preventie, meer aandacht voor res-
pijtzorg en moeten ze meer waarde-

ring krijgen. Daarom wordt het
mantelzorgcompliment (indivi-
dueel) in de vorm van een geldbe-
drag voortgezet. De speerpunten
voor zorgvrijwilligers zijn onder an-
dere extra inzet voor scholing en
cursussen, moet de samenwerking
met informele zorginstanties wor-
den geïntensiveerd en moet een
Verklaring omtrent Gedrag gratis
beschikbaar worden gesteld.

„Deze mensen zijn onmisbaar in
onze samenleving en dus van on-
schatbare waarde”, zegt verant-
woordelijk wethouder Leon Geilen
(GOB). „Ze verdienen daarom
maximale ondersteuning.”

Adoptieproject
voor onderhoud

ken hulp krijgen. FC Geleen Zuid,
waar beide broers voetballen, en ta-
pijtfabrikant Interface worden als
voorbeelden genoemd. „In de Gam-
bela-regio in Ethiopië zij we bezig
met het zogenaamde ‘Humanity
Helping Sudan Project’. Afgelopen
maandag hebben we contact gehad
met iemand van Interface om ter
plaatse te onderzoeken of zij hier
eventueel iets kunnen met hun vis-
netten”, zegt Vincent. „Een derge-
lijk project heeft Interface al eens
in delen van Azië en Amerika uitge-
voerd. Wij moeten daar een net-
werk opbouwen om te kijken of
visserij hier belangrijk is en op wel-

ke vlakken we kunnen helpen. Het
ideaalbeeld is dat wij daar twee par-
tijen nader tot elkaar brengen waar-
door het gebied op termijn volledig
zelfvoorzienend wordt.”
Het andere genoemde voorbeeld
betref een bijzondere samenwer-
king tussen de voetbalclub waar de
gebroeders Oberdorf spelen en de
Arusha Future Stars Academy
(FSA), een voetbalacademie voor
jongeren, in Tanzania. „Iedereen
daar kan en wil wel voetballen,
maar onderwijs volgen is een an-
der verhaal”, zegt Jesse. „Daar is die
school voor. Daar kunnen jongeren
die graag willen voetballen ook een

opleiding volgen. Zij hebben echter
behoefte aan professionalisering
van de voetbaltrainingen. Wij wil-
len een relatie opbouwen tussen
Geleen Zuid en de voetbalacade-
mie in Tanzania.” Het is volgens de
tweeling slechts een greep uit de
vijftien projecten. Een ander be-
langrijk doel van de broers is de
beeldvorming. „Als je Afrika intikt
bij Buitenlandse Zaken zie je overal
een negatief reisadvies. Maar wij
zijn ervan overtuigd dat dit anders
is. Afrika heeft veel meer te bieden
dan alleen kommer en kwel. We
ontkennen de ebola en terreurdrei-
ging natuurlijk niet, maar zijn wel
van mening dat het erger wordt ge-
maakt dan het is”, zegt Vincent.
„We zijn nog jong en gek genoeg
om daar nu heen te gaan”, vult Jes-
se aan. „Via onze website willen
we de mensen thuis op de hoogte
houden van onze verrichtingen.
Mits er natuurlijk een internetver-
binding is. We gaan immers niet
naar de meest toeristische plekken
in Afrika met de beste verbindin-
gen. Dat zal met name voor het
thuisfront wel eens vervelend zijn.
Zodra het kan geven wij in ieder ge-
val een teken van leven.”

Extra ondersteuning
voor mantelzorgers

Hierover zouden Start en LOS ko-
mende week een gesprek hebben.
Daarbij zouden ook mensen van
de OLON, de koepelorganisatie van
lokale omroepen in Nederland, aan-
wezig zijn. Deze afspraak is echter
vanwege andere verplichtingen van
de Start-voorzitter verplaatst naar
januari 2015.

Maar uitstel is wat Schats betreft
zeker geen afstel. „We gaan samen-
werken, die bereidheid is ook bin-
nen onze organisatie nadrukkelijk
aanwezig. We willen elkaar gaan
versterken waar dat mogelijk is,
maar hebben ons nog helemaal
niet vastgelegd. Start gaat zich met
LOS oriënteren op het construct
waarin we dit gaan doen, samen
met OLON die daarvoor veel ken-
nis en ervaring in huis heeft.”

Ook de tientallen medewerkers
van Start staan volgens Schats ach-
ter samenwerking, waar OLON bij
alle lokale omroepen in het land
op aandringt om de kwaliteit van
de programmering en de program-
ma’s te verbeteren. „Tijdens een bij-
eenkomst met de medewerkers is
dit ook aan de orde gesteld en toen
heb ik er geen weerstand tegen ge-
proefd. Wel willen de mensen vast-
houden aan de eigen identiteit van
streekomroep Start, maar dat wil-
len ze bij LOS ook heb ik begrepen.
De omroepen willen het lokale ka-
rakter graag behouden.”

Schats spreekt overigens berich-
ten over een bestuurscrisis binnen
zijn omroep stellig tegen. „We zijn
zeer driftig op zoek naar nieuwe le-
den maar hebben gewoon nog een
stichtingsbestuur. Een aantal leden
heeft om uiteenlopende redenen
wel aangegeven ermee te willen
stoppen, maar van een conflict
waarover we ons zorgen moeten
maken is geen sprake. Sommigen
vinden dat het hen gewoon te veel
is.” Schats zegt het voorzitterschap
zelf ook best wel belastend te vin-
den. „En ik wil voorkomen dat ik
zeven jaar lang interim-voorzitter
blijf.”

uithangen’ Start wil ook
met LOS gaan
samenwerken

foto Rob Oostwegel

moest toch een manier zijn,
waarop we met onze reis niet al-
leen onszelf, maar nog een veel
breder publiek konden berei-
ken. Met een gedeelde interesse
voor ontwikkelingssamenwer-
king, was al snel het idee gebo-
ren dat er nu staat”, gaat Jesse
verder. De tweeling richte zon-

doende de stichting In2Afrika
op en heeft inmiddels al bijna
10.000 euro ingezameld om de
vijftien projecten in Afrika uit
te voeren.

Op de website www.in2afrika.nl is
meer te lezen over de projecten en
zullen gedurende de reis updates
worden geplaatst.

De route die de 22-jarige tweeling uit Nattenhoven gaat afleggen.  kaart MGL

van tweelingbroers te volgen

door onze verslaggever

SITTARD-GELEEN – Ook streekom-
roep Start in Sittard-Geleen is
voor samenwerking met Lokale
omroep Stein (LOS). Dat zegt in-
terim-voorzitter Marc Schats. Vol-
gens hem is er binnen zijn be-
stuur brede wil om te komen tot
een goed model waarbinnen de-
ze samenwerking gestalte krijgt.
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