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BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm

Prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld. Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

Voor de meest actuele prijzen gaat u naar KRAS.NL

Exotische zonvakanties BALI

• op loopafstand van het centrum
• beschikt o.a. over div. bars, 4 restaurants,

een lagunezwembad, diverse sport-
mogelijk heden en een Balinese Spa

• incl. vliegreis, taxen, transfers en verblijf

• aan het strand en in het centrum
• beschikt o.a. over 2 bars, 3 restaurants,

2 zwembaden, een spa- en fitnesscentrum
en een watersportcentrum

• incl. vliegreis, taxen, transfers en verblijf

• aan het strand van Nusa Dua, naast een
18-holes golfbaan en nabij winkels

• beschikt o.a. over een bar, restaurants,
zwembaden en entertainment

• incl. vliegreis, taxen, transfers en verblijf

• aan het strand en nabij Kuta
• beschikt o.a. over 4 bars, 6 restaurants,

2 zwembaden, een fitnessruimte, wellness-
center en massagemogelijkheden

• incl. vliegreis, taxen, transfers en verblijf

Zonvakantie Tanjung Benoa
10 t/m 24 dagen o.b.v. logies en ontbijt
Vertrekdata: van 6/7 t/m 24/10

Zonvakantie Sanur
10 t/m 24 dagen o.b.v. logies en ontbijt
Vertrekdata: van 6/7 t/m 24/10

Zonvakantie Nusa Dua
10 t/m 24 dagen o.b.v. logies en ontbijt
Vertrekdata: van 6/7 t/m 22/10

Zonvakantie Tuban – Kuta
10 t/m 24 dagen o.b.v. logies en ontbijt
Vertrekdata: van 15/7 t/m 24/10

Zie www.kras.nl/31203 Zie www.kras.nl/31206 Zie www.kras.nl/31194Zie www.kras.nl/31205

4-sterren resort met vliegreis KLM! 4-sterren resort direct aan het strand! Super-de-luxe 5-sterren resort!4-sterren resort met vele faciliteiten!

RAMADA RESORT
BENOA BALI SANUR BEACH BALI AYODYA RESORTBALI DYNASTY

RESORT
10 dagen v.a.1089

10 dagen v.a.1129
10 dagen v.a.1189

10 dagen v.a.1149
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A D V E RT E N T I E

‘Na het WK laait de haat op’

Een Mozambikaan stapelt stammen van blauwgombomen op een houtplantage bij Nelspruit.

Buitenlanders in Zuid-Afrika vrezen dat de vreemdelingenhaat na het WK weer oplaait.
De Mozambikanen bij speelstad Nelspruit zijn echter populair. ‘Ze werken hard.’
Door Marnix de Bruyne F oto’s Guus Dubbelman

‘Ik ga graag mee
met deze jongen
naar Mozambique.
I just lóóóve him’

E
en licht slurpend geluid
weerklinkt als Maete (21) de
bast lostrekt van de nog
rechtop staande jonge
blauwgombomen, een snel

groeiende eucalyptussoort. Eerst
kapt hij een snee rondom de stam,
dan scheurt hij meterslange stroken
los. Wanneer een rij bomen ‘kaal’ is,
komen twee jongens met kettingza-
gen ze omleggen.

Maete is nu anderhalf jaar in Zuid-
Afrika. In zijn geboorteland Mozam-
bique was gewoon geen werk, vertelt
hij in het Portugees. In opdracht van
een zwarte baas, die het ‘kaprecht’
voor dit stuk houtplantage verwierf,
werkt hij zich nu met 35 landgenoten
en drie Zuid-Afrikanen gestaag door
het jonge bos heen, dat ligt tussen
Nelspruit en White River.

Tot 2005 vormden de Mozambika-
nen de grootste groep illegale mi-
granten in Zuid-Afrika, afgelezen aan
het aantal Mozambikanen (97 dui-
zend) dat toen werd uitgezet. In april
van dat jaar werd echter de visum-
plicht afgeschaft voor Mozambika-
nen, althans voor een verblijf tot drie
maanden. Ook werd het makkelijker
een werkvergunning te krijgen.

Voor een legaal verblijf heb je ech-
ter een paspoort nodig. ‘Dat kost
500 rand (50 euro) in Mozambique’,
schat Maete. Vandaar dat hij toch ille-
gaal het land binnenkwam, door on-
der het grenshek door te kruipen.
Daarvoor heb je maar 10 euro nodig:
5 voor de gids die je de plek wijst, en 5
om een Zuid-Afrikaanse douanier of
agent toe te stoppen, zodat die de an-
dere kant op kijkt. Maete verdient
5 euro voor een werkdag van 11 uur, de
lunchpauze inbegrepen. Maar hij
klaagt niet: hij geeft niets uit aan
transport, omdat hij in een zelf ge-
bouwd houten huis woont in een

Grote toestroom
Zimbabwanen

houthakkerskamp verderop. En de
maïspap die hij daar dagelijks met
zijn maten eet, kost hem de kop niet.

Kaartjes
De twee zagende Zuid-Afrikanen ver-
dienen iets meer, maar ‘hoeveel, dat is
vertrouwelijk’, lacht December Mase-
ko (22). Hij en medezager Claude Kho-
za (24) zijn boezemvrienden. Samen
gaan ze op 11 juni naar de openings-
wedstrijd van het WK voetbal in Jo-
hannesburg, Zuid-Afrika tegen Mexi-
co, vijf uur rijden van Nelspruit.

Ook hopen ze de wedstrijden te be-
zoeken, ‘het liefst alle vier’, die plaats-
grijpen in het nieuwe stadion van
Nelspruit, waarvan het dak boven de
tribunes ‘rust’ op ruggen van immen-
se rode giraffes van beton en metaal.
‘Maar die kaartjes moeten we nog ko-
pen.’ Boven aan de verlanglijst staat
Italië tegen Nieuw Zeeland.

Waarom zijn Khoza en Maseko bijna
de enige Zuid-Afrikanen die hier wer-
ken? In een land met met zo’n hoge
werkloosheid – in het eerste kwartaal
van 2010 bedroeg die 25,2 procent van

Sinds 2000, het jaar dat het po-
litieke geweld en de economi-
sche neergang in Zimbabwe
begon met de onteigening van
land van blanke boeren, zijn
naar schatting 1 tot 1,5 miljoen
Zimbabwanen naar Zuid-Afrika
getrokken. Dat is drie keer zo-
veel als het aantal Mozambika-
nen dat tijdens de burgeroor-
log in de jaren tachtig van de
vorige eeuw naar Zuid-Afrika
vluchtte. De Mozambikanen en
de relatief hoog opgeleide Zim-
babwanen zijn bereid voor een
laag salaris te werken, wat
veel kwaad bloed zet bij de al
even verarmde Zuid-Afrikanen.
Dat zou de achtergrond zijn
van de toenemende vreemde-
lingehaat in het land, die in
mei 2008 tot een uitbarsting
kwam in steden als Johannes-
burg, Kaapstad en Durban.
Daarbij kwamen volgens over-
heidscijfers 62 personen om
en zijn 45 duizend mensen hun
huis ontvlucht.

de beroepsbevolking, 1,7 procentpun-
ten meer dan een jaar eerder – is dat
verbazingwekkend.

‘Zuid-Afrikanen willen deze banen
niet, die vinden ze veel te zwaar’, zegt
Khoza. Hijzelf en vriend Maseko zijn
uitzonderingen, zij zijn doorzetters,
voegt hij met enige trots toe. Net als
de Mozambikanen, over wie hij niets
dan lof heeft. ‘Het zijn goede collega’s.
Ze werken uit alle macht.’

Met zijn Zuid-Afrikaanse baas is hij
minder blij. ‘Behalve stevige schoe-
nen hebben we geen beschermende

kleren. Dit heb ik van mijn eigen geld
moeten kopen’, zegt hij, wijzend op
zijn broek met dikke laag molton,
waarin een uitschietende ketting-
zaag vastloopt.

Ook de werkgevers rond Nelspruit,
veelal blanke boeren, zijn zeer te spre-
ken over de Mozambikanen. ‘Ze wer-
ken harder, en beginnen stipt op tijd’,
vertelt Homer Neethling (39), mede-
eigenaar van de Soete Inval, een boer-
derij van ‘slechts’ 53 hectare.

Het is oogsttijd voor zijn makade-
mia-noten. In een fabriekje midden in

de bossen worden ze gekraakt, gese-
lecteerd, gedroogd en verpakt – alle -
maal voor de export. Daar vertelt
Neethling, die aan een zwaar motor-
ongeluk een gezicht vol littekens en
een scheef staande neus overhield,
over ‘zijn’ Mozambikanen. ‘Neem
onze bijenkasten. Als een veld bloe-
men is uitgebloeid, verplaatsen we de
kasten naar een veld dat wél in bloei
staat. Dat doen we ’s nachts, zodat ze
niet gaan steken. Zo’n kast weegt
hooguit 15 kilo. Onze Zuid-Afrikaanse
arbeiders dragen hem altijd met zijn
tweeën, maar de Mozambikanen til-
len zo’n kast in hun eentje op.’

‘Hun werklust is goed voor ons be-
drijf, want de Zuid-Afrikanen gaan er
ook harder door werken. Ze beseffen
beter dat als ze inzakken, ik hen kan
vervangen door Mozambikanen.’

Geweld
Het is precies die angst bij Zuid-Afri-
kanen, dat buitenlanders ‘banen ko-
men stelen’, die achter het xenofobi-
sche geweld zou zitten dat twee jaar
geleden Kaapstad, Johannesburg en
Durban overspoelde. Daarbij vielen
62 doden, onder wie 21 Zuid-Afrika-
nen – en veel Zimbabwanen, die de
Mozambikanen vijf jaar geleden in-
haalden als grootste groep ‘buiten -
landers’ in Zuid-Afrika.

Vorig jaar zijn ook voor Zimbabwa-
nen de regels voor toegang tot Zuid-
Afrika versoepeld. Legaal binnenko-
men is nu gemakkelijk, maar slechts
weinigen gaan terug, zodat ze toch il-
legaal worden. Zoals Arthur Muse-
ba (27), die dagelijks de heuvels rond
Nelspruit intrekt met honderd geiten
en vijf koeien, van een oud-parlemen-
tariër van de regeringspartij ANC.

Naast het geitenhoeden houdt hij
zich vooral koest. Alleen voor noodza-
kelijke boodschappen gaat hij naar
het dorp, vertelt hij voor zijn houten
woning in de bossen, ooit gebouwd
voor landarbeiders van de boerderij
waar zijn baas nu vee laat grazen. Ma-

seba mijdt de Zuid-Afrikanen. ‘De
meeste Zuid-Afrikanen houden niet
van werken. Ze stelen liever. Je moet
niets met ze gaan drinken, want dan
merken ze dat je geld hebt.’

Hij baseert zijn generalisatie op een
eigen ervaring. ‘Toen ik een keer met
volle boodschappentassen naar huis
liep, is een groepje Zuid-Afrikanen me
gevolgd. Eentje stak een mes in mijn

Krottenwijkje Emkhukwini (‘Plek van
de krotten’), voor tweederde be-
woond door Mozambikanen die op
de boerderijen in de omgeving wer-
ken. Na de invoering van het wette-
lijk minimumloon in de jaren negen-
tig, schaften veel boeren de huisves-
ting van hun arbeiders af, waarna
zulke wijkjes ontstonden.

nek en de anderen pakten mijn spul-
len.’ Hij toont een dik litteken. ‘Het
moest gehecht worden.’

In Zuid-Afrika zijn er velen die het
voor buitenlanders opnemen. De be-
kendste is zonder twijfels bisschop
Paul Verryn (58). In 2002 begon hij
vluchtelingen op te vangen in de Cen-
tral Methodistic Church in het Cen-
trum van Johannesburg. Daar over-

nachten nog dagelijks tussen de 1.500
en 2.000 buitenlanders, van wie
80 procent uit Zimbabwe komt.

Wie de inmiddels vrij uitgewoond
ogende kerk binnenloopt, ziet kinde-
ren in schooluniform in kerkbanken
lessen volgen. ‘We hebben een mid-
delbare school voor 540 kinderen’,
zegt Verryn, in zijn kantoortje boven
de kerkzaal. ‘Veel oudere kinderen
zijn zonder begeleiding gekomen of
werden wees.’

Te g e n w i n d
Verryn, voormalig strijder tegen de
apartheid, staat bekend om zijn
scherpe uitspraken, wat hem veel te-
genwind oplevert. Ook nu is hij fel.
‘De regering heeft geen beleid gericht
op integratie. Integendeel, agenten
bedreigen Zimbabwanen nog steeds
met gevangenis en uitzetting. Elk ver-
trouwen in de Zuid-Afrikaanse over-
heid is weg.’

Hij zegt ‘zeer bezorgd’ te zijn over
de periode na het WK. ‘Er zijn zo veel
geruchten dat er dan een nieuwe ge-
weldsexplosie komt. ‘Wacht maar tot
2010 voorbij is, we willen geen buiten-
landers meer zien op straat’, horen de

vluchtelingen tegen hen sissen. De
pers helpt ook niet, met die verhalen
waarin de misdaad aan buitenlan-
ders wordt toegeschreven. Er is geen
enkele minister die het voor de bui-
tenlanders heeft opgenomen. En niet
één dader is veroordeeld voor alle
moorden van twee jaar geleden.’

Onder de oppervlakte is er nog veel
minachting voor buitenlanders, zegt
Verr yn. ‘We zijn ook geschoold in het
kweken van vooroordelen; ze werden
ooit heilig verklaard.’

De enige andere Zuid-Afrikaan in de
houthakkersploeg bij Nelspruit, de
enige vrouw ook, heeft in elk geval
geen last van vooroordelen. Eunice
Maseko (31) is tot haar oren verliefd op
de negen jaar jongere Mozambikaan
James Simongo, zegt ze voor hun hou -
ten hut. ‘James wil terug naar Mozam-
bique en ik ga met hem mee. I just
lóóóve that guy.’ Om dit te onderstre-
pen, zoent ze hem vol op de mond.

Dit is het derde artikel in een serie
geschreven vanuit de WK speelsteden
in Zuid-Afrika. De delen Johannesburg
en Kaapstad verschenen op 27 en
29 mei.

Een jongen kapt een blauwgomboom op de Nelspruit-plantage.

De Zuid-Afrikaanse bosarbeider
Eunice Maseko over haar geliefde
James Simongo uit Mozambique.

‘Om Zuid-Afrika
binnen te komen,
heb je tien euro nodig.
vijf voor de gids, en
vijf voor de douanier
zodat hij niet kijkt’

De Mozambikaan Maete (21) is sinds
anderhalf jaar illegaal in Zuid-Afrika.
Hij verdient 5 euro per dag

Nelspruit Z-Afrika
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