
 

 

Verslag Afrika in het licht 
 

Deze dag heeft plaats gevonden op 31 maart 2019. 
 
Organisatie: 

De organisatie van deze dag was in handen van vier organisaties, te weten: 
Brasada, Kwataniza, FFFU en Haert for Gambia. Het idee is voortgekomen uit 

Team 2030 en van daaruit hebben deze vier organisaties de handen in een 
geslagen om Afrika op een positieve manier in het licht te zetten. 
Voor de modeshow in het programma is intensief samengewerkt met de 

wereldwinkel en het infopunt bij de wereldwinkel. Verder is er samenwerking tot 
stand gekomen met groepen zoals Bayasana, Kadowinja en het koor Una Sono 

die meegewerkt hebben aan het programma. Voor de hapjes hebben we 
samengewerkt met Syrische vluchtelingen in Deurne.  
 

 
 
Doel van de dag: 

De bedoeling van deze dag was om Afrika op een positieve manier in het licht te 
zetten. Afrika komt vaak in het nieuws door de armoede die er heerst, rampen 

en problemen die er zijn. Wij willen een andere kant van Afrika laten zien. De 
kleurrijkheid, de positieviteit van de mensen en de initiatieven die er genomen 
worden. Als het gaat om recycling kunnen wij zelfs nog veel leren van Afrika. 

Andere doelen waren 
- Bekendheid geven aan de global goals 

- Informatie geven 
- Discussie aan de hand van stellingen over Afrika onderwerpen 
- Door middels van verschillende onderwerpen en activiteiten Afrika 

belichten 
- Samenwerking van organisaties die vertegenwoordigd zijn in team 2030 

laten zien. 
 
Voorbereiding 

De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen. Al een half jaar van te voren 
hebben we de Afrikadag aangekondigd in de agenda van de VVV. Een 

programma bedenken wat voldoet aan onze doelstellingen en daarbij de juiste 
mensen weten te vinden. Vier organisaties zijn hier intensief mee bezig geweest 
en hebben hier veel tijd ingestoken. Gelukkig met goede resultaten. 



 

 

De PR 

Er is ook de nodige publiciteit geweest. Een artikel in het Weekblad voor Deurne, 
Peelbelang en Eindhovens dagblad. Een vermelding in de agenda van Traverse. 

Een live interview bij DMG met een vermelding op de website van DMG  en een 
pagina grote advertentie in het weekblad voor Deurne. Daarnaast zijn er 50 
affiches en 1000 flyers verspreid in Deurne en omgeving. 

 

  
 

Afrika in het licht 31 maart 
In de ochtend is de zaak ingericht en alles klaargezet voor de start van de dag 

Het geheel vond plaats in den Draai in Zeilberg. We hebben goede medewerking 
van de beheerder gekregen. Hij was heel behulpzaam en dienstverlenend. De 
zaal werd leuk aangekleed met Afrikaanse stofjes en attributen. 

Het programma begon om 1300 uur. Wethouder Biemans was uitgenodigd om de 
dag te openen. Helaas moest hij wegens ziekte afzeggen. Het alternatief was dat 

de dagpresentator een van de organisatoren interviewde over de bedoelingen 
van de dag. Daarna kwam de djembe groep Bayasana met een spetterende 
opening die meteen de sfeer erin bracht.  

 

  
 

Kadogo Nyawade gaf een presentatie over onderwijs in Afrika. Haar verhaal, 
deels gebaseerd op haar eigen leven vertelde hoe moeilijk het is voor meisjes in 
Afrika om onderwijs te genieten. Meisjes moeten nog steeds bewijzen dat ze een 

goede vrouw kunnen zijn wanneer ze kunnen lezen en schrijven. 
Met een forum waarin deskundige panelleden zaten werd gediscussieerd over de 

situatie in Afrika en de relatie met Nederland. Dit gebeurde aan de hand van 
stellingen waarbij de zaal ook een actieve rol had. Een van de stellingen ging 



 

 

over ontwikkelingshulp. Volgens de deskundigen in het forum is het goed voor 

Nederland om aan ontwikkelingshulp te doen. Steun aan Afrika levert voor 
Nederland meer handel en banen op. Dat is ook niet erg omdat dit leidt tot meer 

gelijkwaardigheid. 
 

  
 
Na de discussie gaf Marleen Mensink een optreden waarin ze wat rustige 

luisterliedjes ten gehore bracht.  
Dit optreden werd gevolgd door een modeshow. Er werd Afrikaanse kleding 

geshowd. Diverse gewaden van traditionele kleding, ceremoniële kleding, kleding 
voor speciale gelegenheden en moderne kleding. De show liet zien hoe kleurrijk 
de Afrikaanse mensen eruit zien. De show liet ook zien dat Afrika ook aan de 

mode onderhevig is. Er is een heel verschil te zien tussen de traditionele 
Afrikaanse kleding en de moderne kleding die je steeds meer ziet. Afrika heeft 

een heel eigen modebeeld wat erg verschilt van ons westerse modebeeld. 
Het optreden van Una Sono was geweldig Het publiek heeft genoten. Het 
repertoire was goed uitgezocht met Afrikaanse feest en strijdliederen. Het koor 

oogste veel succes bij het publiek. 
 

  
 
Makheni, verhalen vertelster uit Zuid Afrika gaf een Afrikaans verhaal ten beste. 

Ze wist de hele zaal stil en geboeid te krijgen. Zij vertelde hoe belangrijk het is 
in Afrika om verhalen te vertellen en door te geven. Geeft aan wat de 

meerwaarde daarvan is en hoe leuk het zou zijn als we ook in Nederland wat 
meer verhalen kunnen vertellen. 
 



 

 

  
 
Het programma werd afgesloten door een optreden van Bayasana met veel 

vrolijke dansmuziek op Afrikaanse trommels. 
Het hele programma werd aan elkaar gepraat en aangekondigd door Willy 

Koppens als presentator. 
 

  
 

  
 

Naast het programma was er een markt van kramen waarin diverse organisaties 
lieten zien wat zij in en voor Afrika doen. Er waren veel foto’s van projecten te 
zien en er werden wat producten uit Afrika verkocht. Er was een kraam met 

Afrikaanse hapjes voor iedereen die wat wilde eten of proeven.  Bij de kraam van 
de wereldwinkel zat Touré haren te vlechten, er was iemand die belangstellenden 

leerde om vriendschapsbandjes te vlechten en kinderen konden een tasje verven 
en mooie tekeningen inkleuren.  Er was nog een tafel waar kinderen het global 



 

 

goalsspel  gespeeld werd. Er was veel belangstelling voor de voetmassage. De 

dames die de voetreflexmassage konden toepassen hebben de hele middag hard 
te werken gehad. Er was een fotohoek waar kinderen in Afrikaanse sfeer op de 

foto gezet werden en er was een doorlopende loterij waarbij iedereen een prijs 
kon winnen. 
 

  
 

Evaluatie 
Er was veel belangstelling voor de dag. Er zijn ruim 400 mensen komen kijken. 

De organisatie was tevreden met de opkomt. Zeker omdat er op die dag heel 
veel andere activiteiten in Deurne waren georganiseerd. Het publiek was 
enthousiast en er was een leuke gezellige Afrikaanse sfeer. Er zijn ook veel foto’s 

gemaakt door het publiek. Achteraf hebben veel enthousiaste reacties gekregen 
vanuit diverse hoeken. 

 
Dankwoord 
Dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan het programma op de dag 

zelf maar ook in de voorbereidingen. Tevens dank aan de gemeente Deurne die 
met een kleine subsidie deze dag mogelijk gemaakt heeft. Dank voor alle 

sponsors en mensen die een bijdrage geleverd hebben om de dag en de PR voor 
deze dag mogelijk te maken. 
 

  
 


