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THUMBS UP AFRICA 
LIFTEN VAN GRONINGEN NAAR KAAPSTAD OP ZOEK NAAR DUURZAAMHEID 

 
Christiaan (22), Neda (22) en Sierd (24) zijn weer in het land. Ze hebben een liftavontuur van 24.000 kilometer 
langs 18 landen dwars door Afrika achter de rug. Het doel? Uitzoeken wat dat woord ‘duurzaamheid’ in de 
praktijk betekent. En waar kan dat nou beter dan in Afrika, een continent met zoveel verschillende gezichten en 
vernieuwende ideeën. De reis werd vastgelegd op video en kon via verschillende mediakanalen gevolgd worden.   
 
Groningen, Nederland, 8-3-2013. Ruim 24.000 kilometer en achttien landen zagen de jongeren uit 
Groningen, Rotterdam en Leeuwarden in exact 100 dagen. Voor het project Thumbs Up Africa liftten ze 
door landen als Turkije, Syrië, Egypte, Soedan, Ethiopië, Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Botswana, 
Namibië en Zuid-Afrika. Ze wilden de dagelijkse werkelijkheid van het veelzijdige Afrika ervaren om 
erachter te komen waar de moeilijkheden en mogelijkheden liggen in het bereiken van een duurzame 
toekomst. Een duurzame toekomst voor mens én milieu. Ze reisden, aten en sliepen met de lokale bevolking 
om zo de praktische kant van duurzaamheid mee te maken. Onderweg werkten ze mee in lokale 
initiatieven die ondersteund worden door organisaties als Hivos, CARE en de Verenigde Naties om te 
kijken welke rol ontwikkelingssamenwerking speelt in het geheel. Het drietal werd op de voet gevolgd door 
een camerateam dat alles in online afleveringen op YouTube vastlegde. Zelf schreven de jongeren dagelijks 
over hun ervaringen op www.thumbsupafrica.org en social media als Facebook en Twitter. Een reis vol 
stof tot nadenken voor zowel de lifters als hun volgers.  
 
Thumbs Up Africa zette het project op, Christiaan, Neda en Sierd voerden het uit. De drie spraken met gewonde 
Syrische rebellen aan de grens met Turkije, waarna ze met Syrische vluchtelingen op de boot naar Egypte stapten. 
Daar speelden ze mee in een theaterproject over vrouwenrechten. In Soedan maakten ze het offerfeest mee, 
werden ze door het leger vastgehouden, en spraken met zowel de oud-minister-president als economische 
vluchtelingen uit het land. In Ethiopië zagen ze hoe met het aanbieden van onderwijs de kinderarbeid in het land 
tegengegaan werd. Ze hielpen mee in het produceren van biogas om de ontbossing in Kenia tegen te gaan en het 
bouwen van sanitaire voorzieningen in Tanzania om de verspreiding van ziektes te stoppen in lokale 
gemeenschappen. Daarna werden de lifters in Zambia met een auto-ongeluk geconfronteerd en gingen ze in 
Zimbabwe met rangers mee de bossen in om neushoornstropers te stoppen. Dit om maar een greep te nemen uit 
de vele ervaringen tijdens Thumbs Up Africa.  
 
De reis kon online actief worden gevolgd, via videoafleveringen, dagelijkse social media updates, een 
track&trace interactieve kaart, blogs en radio. Ook werden lessen op MBO- en middelbare scholen gegeven om 
jongeren op actieve wijze te betrekken bij de thema’s rondom duurzaamheid die de lifters onderweg 
tegenkwamen. Als afsluiting van de reis, vindt op 25 maart 2013 een interactieve bioscoopvoorstelling plaats in 
ForumImages in Groningen. Tijdens de avond zullen de ervaringen van Christiaan, Neda en Sierd centraal staan 
ondersteund door onder meer film en foto’s.  
 
De lifters zijn weer in Nederland en zijn beschikbaar voor persverzoeken. U kunt daarvoor contact opnemen met 
dhr. Roy Tjan, via e-mail (secretary@thumbsupafrica.org) of via het telefoonnummer: 06 166 25 349 
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Thumbs Up is een ANBI geaccrediteerde non-profit organisatie welke in januari 2011 in 
Groningen is opgericht. Haar doel is het organiseren van crossculturele mediaprojecten waarbij 
bewustzijn over het belang van duurzaamheid op een aansprekende, dynamische en interactieve 
manier wordt gecreëerd onder jongeren wereldwijd. Thumbs Up Africa is de eerste van een 
reeks interactieve liftreizen.  


