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THUMBS UP AFRICA 
“In gesprek met Syrische vluchtelingen” 

 

Het liftteam van Thumbs Up Africa onderneemt een reis van Nederland tot Zuid-Afrika, met als doel 
het belang van duurzaamheid in onze mondiale samenleving op een toegankelijke, dynamische en 
volledig interactieve manier bij jongeren onder de aandacht te brengen.  
  
Groningen, Nederland, 24-09-2012.  
Het liftteam van Thumbs Up Africa is aangekomen bij de Turks/Syrische grens. Neda Boin (22), 
Sierd van der Bij (24) en Christiaan Triebert (21) zijn één week onderweg in hun Thumbs Up 
Africa avontuur. Ze hebben gelift via Duitsland, Hongarije, Roemenië, Moldavië en Turkije, en 
verblijven nu in de stad Anyaka. Morgen nemen ze de veerboot vanaf Iskendarun naar Port 
Said, Egypte, waar hun Afrika avontuur echt zal beginnen. Vandaag zullen ze spreken met 
Syrische vluchtelingen.  
 
Liftend van noord naar zuid, verblijvend bij de lokale bevolking, en meewerkend in projecten die 
bijvoorbeeld de re-integratie van kindsoldaten faciliteren of stropers in natuurreservaten tegenwerken, 
doorkruisen zij in drie maanden tijd twee continenten en achttien landen. Ze willen beter begrijpen wat 
de impact is van conflict, klimaatverandering, en sociale en economische ongelijkheid in het dagelijks 
leven van mensen. Ze proberen erachter te komen waar de moeilijkheden en mogelijkheden liggen in 
het bereiken van een duurzame toekomst.  
 
In samenwerking met productiehuis Spektor Storytelling is Thumbs Up Africa overal te volgen en 
volledig interactief. Via online videoafleveringen, een track&trace interactieve kaart, blogs, radio en 
televisie nodigt Thumbs Up iedereen uit deze ontdekkingsreis actief te volgen – een ontdekking naar 
duurzame ontwikkeling in Afrika, en naar jezelf. Social media en live video chats bieden jonge 
volgers de mogelijkheid om Christiaan, Neda en Sierd te helpen tijdens hun onderneming en om deze 
optimaal mee te beleven. Neda: “Wij dagen iedereen uit dit avontuur samen met ons aan te gaan. Stem 
op de projecten die jij graag belicht wilt zien, ga het gesprek aan met projectwerkers en de lokale 
bevolking, en help ons een lift of slaapplek te vinden.”  
 
De initiatiefnemers van dit interactieve mediaproject hebben als doel de discussie rondom 
duurzaamheid en wereldburgerschap op gang te brengen onder een nieuwe en jonge doelgroep. 
Christiaan: “Op een unieke manier zorgt Thumbs Up Africa voor de mogelijkheid tot directe interactie 
tussen jou als volger, ons en iedereen die wij tijdens onze reis tegenkomen.”  
 
 

XXXX 
 
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 toegankelijke, dynamische en interactieve 
manier wordt gecreëerd onder jongeren wereldwijd. Thumbs Up Africa is de eerste van een 
reeks interactieve liftreizen.  
  
 
De gehele dag zijn de lifters bereikbaar op hun mobiele telefoons, voor een telefoongesprek. Voor 
meer informatie, beeldmateriaal en overige verzoeken voor interviews: 
 
Stichting Thumbs Up   www.thumbsupafrica.org / facebook.com/thumbsupafrica 
Yvonne Kraak, PR  pr@thumbsupafrica.org	  	  /	   + 31 6 214 51 976  


