Actie Ismail Zziwa

Corona, het beheerst de hele wereld. Maar ondanks alle ellende in Nederland hebben we het hier nog
allemaal redelijk goed voor elkaar, met allerlei noodkredieten en vangnetten. Helaas kennen ze dat niet in
Zuid‐Afrika, waar onze chauffeur en goede vriend Ismail alles dreigt kwijt te raken wat hij in al die jaren met
hard werken heeft opgebouwd!!
Wij kennen Ismail via onze Afrika‐reizen, als een hardwerkende en zeer gedreven gids. Hij is zeer begaan
met de minder bedeelden in zijn eigen land, en heeft de laatste jaren de Afrika‐acties ondersteund door onze
schoolpakketten in Kaapstad op te halen en naar de uiteindelijke townships en schooltjes te brengen. De
daarbij soms benodigde invoerkosten nam hij geheel belangeloos voor zijn rekening.
Terugdenkend aan de vele avonturen samen, herinner ik me nog goed hoe we een keer uren naar een klein
schooltje hebben gezocht, dat nergens op de kaart stond. Ineke en ik waren er jaren terug geweest en hadden
toen schoolspullen voor ze geregeld, en nu wilden we nog eens kijken hoe het met ze ging... Ismail heeft net
zo lang rondgereden totdat we het plekje uiteindelijk vonden!!
Nu echter ook de toerisme‐industrie in Zuid‐Afrika is ingestort, wordt het ook voor hem moeilijk…
Ismail ging midden vorig jaar echter niet bij de pakken neerzitten, en startte (tijdelijk) een andere business,
om zijn gezin (vrouw en 2 kleine kinderen) te onderhouden.
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Hij begon een mobiele wasstraat, kocht van zijn laatste paar centen een hogedrukspuit, en bouwde snel met
enkele vrienden een website om e.e.a. te promoten. Het touringbusje werd zijn mobiele office. Ik heb 'm
destijds vanuit Nederland nog geholpen met een flyer.

Dat liep een tijdje goed, totdat ook Zuid‐Afrika geheel op slot ging. Toeristen bleven uit, de taxi‐klussen van
en naar de luchthaven in Kaapstad liepen drastisch terug, en ook zijn Mobile Car Wash activiteiten werden
steeds minder vanwege het feit dat iedereen het moeilijk kreeg en geld wilde uitsparen.
Nu staat Ismail op het punt om alles, wat hij in de loop der tijd heeft opgebouwd, te verliezen. Dat gun ik
hem niet, vandaar deze actie. Ik hoop dat jullie ons willen helpen met een kleine gift, met vele kleintjes
kunnen we toch tot grote daden komen. En hij verdient het echt!!
Vind je dit wel een mooie actie, maar wil je niet doneren? Even goede vrienden!! Misschien kunnen we wel
gebruikmaken van jouw sociale media platform... Deel deze link als je onze actie waardeert, wij zijn jullie in
elk geval heel erg dankbaar!!

Hopelijk kunnen we Ismail deze zomer weer ontmoeten en mag hij onze gids weer zijn!!
Iedereen nogmaals bedankt.
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