
Amsterdam

Parijs

3FM Serious Request 
Editie 2010

Barcelona

Spanje

Frankrijk

Marokko

Mauritanië

  Westelijke
Sahara

Senegal

Gambia

Sotogrande
Tanger

Agadir

Rabat

Marrakech

Laayoune

Dakhla

Nouadhibou

Nouakchott

St. Louis
Dakar

Banjul

Essaquira

Fes

©ELSEVIER

Buitenland Buitenland

Fo
to

’s 
eu

ro
pe

 H
ill

44 •  elsevier 11 decemBer 2010 elsevier 11 decemBer 2010 •  45

Nederlandse auto’s op weg 
naar Gambia. In een assis-
tentieteam is niet voorzien

Sommige deelnemers zien de rally als vakantie

Auto’s met Euro-
pese nummerplaten 
zijn gewild doelwit 
voor officials

Deelnemers aan de Amster-
dam-Dakar Challenge  

bivakkeren in de woestijn

jul. Senegal verbiedt namelijk de import van 
auto’s ouder dan vijf jaar omdat anders te 
veel schroot het land binnenkomt. Gambia 
hanteert zo’n regel niet.

De belangstelling voor de Amsterdam-
Dakar-rally is groot. Elk jaar schrijven hon-
derden Nederlanders zich in bij het bedrijf uit 
Utrecht dat het evenement organiseert. De 
meeste deelnemende teams laten zich spon-
soren, maar de grens tussen het goede doel en 
eigenbelang is niet altijd duidelijk. Sommige 
teams bezorgen zichzelf onder het mom van 
het goede doel een vrijwel gratis vakantie.

‘Ik ben zwaar teleurgesteld in de Amster-
dam-Dakar-rally,’ zegt voorzitter Nel Bus 
van de Nederlandse Stichting June. Een paar 
jaar geleden besloot een aantal rallydeel-
 nemers dat de opbrengst van hun auto naar de 
Stichting June zou gaan, die in Gambia onder 
meer een crèche en waterputten financiert. 
Vlak na aankomst bleek de mooiste auto in-
eens te zijn verdwenen. ‘Bij navraag bleek 
een hoge Gambiaanse functionaris de auto 
achterover te hebben gedrukt,’ aldus Bus.

Klagen
De meeste auto’s van de rally worden open-
baar geveild door de Jammeh Foundation for 
Peace (JFP), een stichting van de Gambiaanse 
president Yahya Jammeh. Maar voordat de 
veiling begint, zo bevestigen ook andere 
deelnemers, pikken JFP-medewerkers de 
mooiste spullen en auto’s vaak voor zichzelf 
in. Dit verhinderen is onmogelijk. ‘Gambia is 
geen democratisch land,’ zegt Bus. Dat is 
mild uitgedrukt. Uit rapporten van mensen-
rechtenorganisatie Amnesty International 
blijkt dat president Jammeh een van de 
wreedste dictators van Afrika is. ‘Uiteindelijk 
heb ik na veel klagen nog 2.000 euro voor de 
auto gekregen,’ zegt Bus. ‘Maar de Neder-
landse organisatie van de Amsterdam-Dakar-
rally heeft mij in de ban gedaan. Deelnemers 
mogen mijn stichting niet meer steunen.’

Oprichter Arthur Verheijen verdient jaar-
lijks tienduizenden euro’s aan de Amsterdam 
Dakar Challenge. Zijn voornaamste inkom-
stenbron is de 480 euro inschrijfgeld die hij 
van iedere deelnemer vraagt. De tweehon-

H et gele busje is volgeplakt met namen 
van Nederlandse sponsors: ‘Lunch-
room De Pistolet’, ‘De Wolde meubel-

stoffering’. Even verderop staat een wrak met 
de tekst ‘Autoschade Thomassen’. Overal in 
Gambia rijden auto’s rond uit Nederland. 
Een groot deel deed mee aan de rally Amster-
dam-Dakar. Schaf voor 500 euro een oud 
barrel aan, rijd ermee door de Sahara en ver-
koop het met winst in West-Afrika. De op-
brengst gaat naar een goed doel. ‘Een mooi 
initiatief,’ zegt douanier Usman Diallo. ‘Ie-
dereen wordt er beter van.’

De Amsterdam-Dakar-rally is voor veel 
betrokkenen een interessante bron van in-
komsten. Naast ziekenhuizen en scholen, die 
apparatuur of boeken krijgen, profiteren ook 
Afrikaanse regeringsfunctionarissen en an-
dere handige types. Wie met een Europese 
nummerplaat door Gambia rijdt, wordt voort-
durend aangehouden door politie of douane. 
Altijd is er wel iets niet in orde, waarna de 
automobilist pas weer door mag rijden na het 
betalen van smeergeld.

‘Als je 30 euro geeft, laat ik je gaan,’ zegt 
Diallo, zonder een spier te vertrekken. Al een 
kwartier is hij bezig met het doorzoeken van 

de auto. Alleen in ruil voor geld is de functio-
naris bereid daarmee op te houden. Als hij in 
de zinderende hitte maar lang genoeg vol-
houdt, weet de in burger geklede Diallo, gaat 
bijna iedere westerse bezoeker overstag. 

Amsterdam-Dakar, ook wel de Amster-

dam-Dakar Challenge genoemd, ontleent 
zijn naam aan de legendarische Parijs-Dakar-
rally. Verschil is dat Amsterdam-Dakar geen 
wedstrijdelement heeft en ondanks de naam 
niet eindigt in de Senegalese hoofdstad Da-
kar, maar in de Gambiaanse hoofdstad Ban-

Gerbert van der Aa in Gambia

Elk jaar doen honderden Nederlanders mee aan de rally Amsterdam-Dakar: dwars 
door de Sahara naar Gambia rijden om daar een oude auto te verkopen voor het 
goede doel. Helaas komt van de ideële doelstelling vaak maar weinig terecht.  
‘Een hoge Gambiaanse functionaris bleek de auto achterover te hebben gedrukt.’

Liefdadigheidsrace naar gambia bLijkt goed excuus voor goedkope 
vakantie en mooie inkomstenbron voor afrikaanse functionarissen

Vooral een goed gevoel
afriKa

Veiling op 
18 december
Op 29 november  
vertrokken de acht deel-
nemende teams aan de 
Serious Request  
Edition uit Amster-
dam. De deel-
 nemers rijden via 
Frankrijk en 
Spanje naar Ma-
rokko om daar, zo 
meldt de organisatie,  
na een ‘werkelijk waan-
zinnige Extreme Route 
door het Atlasge-
bergte’ om te draaien. 
Op 18 december 
wordt in Eindhoven 
het Glazen Huis, 
de liefdadig-
heidsactie van 
radiostation 
3FM, geopend 
en veilen ze 
hun auto’s.  
De opbrengst 
gaat naar kinde-
ren die het 
slachtoffer zijn  
van hiv.

Route Amsterdam - 
Dakar Challenge
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Op reis door Afrika krijgen Nederlan-
ders vaak schuldgevoelens over de 
grote verschillen tussen arm en rijk

De blauw-witte ambulance 
van de Nederlandse Kunna 

Foundation voor het nieuwe 
ziekenhuis bij Banjul

Europese auto’s – vooral  luxe merken als Mercedes – zijn populair in West-Afrika

De tocht door de onherbergzame 

delen van Afrika duurt vier weken

Deelnemer aan de Challenge; 
auto’s ouder dan vijf jaar zijn niet wel-
kom in Dakar, maar wel in Gambia

dig, zonder noemenswaardige problemen. 
‘Vooral het deel door Mauretanië, waar we 
meer dan 1.000 kilometer off the road reden 
en kampeerden in de woestijn, was prachtig.’ 
Na vier weken bereikten ze Gambia, waar de 
auto cadeau werd gedaan aan een ziekenhuis, 
gesteund door de stichting Hand to Hand. 
‘We besloten de auto niet op de veiling te 
verkopen,’ zegt De Haan. ‘Daar verdwijnt te 
veel geld in de verkeerde zakken.’

De Amsterdam-Dakar-rally van dit jaar 
zal er wat anders uitzien. In Mauretanië is de 
veiligheidssituatie het afgelopen jaar ernstig 
verslechterd. Al-Qa’ida ontvoerde er drie 
Spaanse ontwikkelingswerkers en twee Itali-
aanse toeristen. Sindsdien hanteren westerse 
landen een negatief reisadvies. Wie wil, kan 
op eigen risico met een militair escorte door 
Mauretanië, zo heeft de organisatie aangege-
ven. Veel deelnemers zien dat niet zitten.

Daarom is een alternatieve route samen-
gesteld onder de naam Serious Request Edi-
tie 2010. Na een rondreis door de woestijn 
van Marokko keren deelnemers die het nega-
tieve reisadvies voor Mauretanië ter harte ne-
men terug naar huis. De auto’s zullen vervol-
gens in Nederland online worden geveild, in 
samenwerking met de Glazen Huis-actie 
voor het goede doel van 3FM.

Op de website van de Amsterdam-Dakar 
Challenge staat dat de organisatie sinds de 
start in 2004 al meer dan 3 miljoen euro op-
haalde voor het goede doel. ‘Geven aan 
goede doelen is commercieel interessant,’ 
reageert Martje van Nes, manager fondswer-
ving bij het Nederlandse Rode Kruis. ‘Am-
sterdam-Dakar is wat dat betreft niet uniek. 
Als een bedrijf als Coca-Cola geld geeft aan 
een goed doel doen ze dat natuurlijk niet al-
leen uit mededogen met arme mensen. Ze 
hopen ook dat het hun imago bij het grote 
publiek ten goede komt, waardoor meer men-
sen Coca-Cola kopen.’

Hoe dat mechanisme werkt, ontdekte 
Marius Dussel, die een soortgelijk initiatief 

probeerde op te zetten. Terwijl Amsterdam-
Dakar de verkoop van auto’s koppelde aan 
een goed doel, probeerde Dussel klanten te 
werven met culturele en landschappelijke 
bezienswaardigheden. Commercieel bleek 
dat een misser, Amsterdam-Dakar had veel 
meer aanmeldingen. Op reis door Afrika krij-
gen Nederlanders vaak schuldgevoelens over 
de oneerlijke verdeling van rijkdom. Steun 
aan een goed doel verlost ze daarvan.

In principe is er niks mee mis om uit ei-
genbelang geld aan een goed doel te geven, 
zolang het goed wordt besteed. Daar zit juist 
het probleem. Omdat geven aan arme mensen 
zo’n goed gevoel geeft, verdwijnt de vraag of 
geld goed terechtkomt naar de achtergrond.

De veiling van de Amsterdam-Dakar-au-
to’s is op de parkeerplaats van het voetbalsta-
dion van Banjul. Bij de toegangspoort houdt 
een man in blauw uniform de wacht. Onder 
een palmboom staat een brommer. Twee 
brede trappen leiden naar een bordes aan de 
buitenkant van het stadion. 

Gemiddeld levert elke auto hier 1.500 à 
2.000 euro op. Dat geld gaat volledig naar 

een goed doel. Vergeleken met de kosten van 
de reis, per auto rond 8.000 euro, is dat be-
drag aan de magere kant. Een organisatie  
als Artsen zonder Grenzen heeft een over-
head van 6 procent, onder deelnemers aan 
Amsterdam-Dakar is 80 procent geen uitzon-
dering.

Tweede natuur
In het Gambiaanse dorp Tanjeh, aan de kust 
ten zuiden van Banjul, staat een splinternieuw 
ziekenhuis. Het bescheiden complex, ge-
bouwd op een zandvlakte zit mooi in de verf. 
Tien vrouwen en kinderen staan te wachten 
tot ze worden geholpen. Voor de deur staat 
een blauw-witte ambulance, cadeau gedaan 
door de Nederlandse Kunna Foundation. 
‘Gambia is arm,’ zegt Foday Darboe, hoofd 
verpleging in het ziekenhuis. ‘Hulp uit het 
buitenland is hard nodig.’

Darboe is druk bezig met zijn auto, een 
twintig jaar oude Mercedes. Voorovergebo-
gen hangt hij onder de motorkap. De auto wil 
niet meer starten. Met een hamer probeert hij 
de startmotor aan de gang krijgen. Na een 
aantal mislukte pogingen heeft hij succes en 
slaat de motor aan. Nadat Darboe de motor-
kap heeft dichtgedaan, krijgt een collega op-
dracht de auto naar een garage te brengen. 
‘De auto wordt te oud,’ zegt Darboe. ‘Het is 
de laatste tijd altijd wat.’

De verpleger wandelt naar zijn kantoor, 
zet de ventilator aan en neemt plaats aan tafel. 
Tegen de muren staan kartonnen dozen vol 
medicijnen. Net als veel andere Gambianen 
vraagt Darboe buitenlanders zonder schroom 
om financiële hulp. De hand ophouden is een 
tweede natuur geworden. Vooral een nieuwe 
auto is hard nodig, vertelt Darboe. 

Dat hij vervanging zoekt voor zijn eigen 
Mercedes, speelt daarbij volgens de verple-
ger geen rol. ‘Aan één auto heeft een zieken-
huis niet genoeg. Twee is het absolute mini-
mum.’ J 

derd Nederlanders die deze winter meedoen, 
leveren de organisator bijna 100.000 euro op. 
In ruil daarvoor krijgen ze alleen wat promo-
tiemateriaal en een pakket fotokopieën met 
tips. Verheijen stuurt geen assistentieteam 
mee, onderweg moeten de deelnemers alles 
zelf uitzoeken.

Deelnemers klagen over de hoogte van 
het inschrijfgeld. Omdat de rally voor een 
goed doel is, zo valt te horen, ligt een lager 
inschrijfgeld voor de hand. Desondanks zijn 
er heel veel Nederlanders die mee willen 
doen. Reizen in een grote groep is gezellig en 
geeft een veilig gevoel. Helemaal alleen of in 
een kleine groep met de auto naar Afrika is 
voor veel deelnemers een stap te ver.

‘Ik deed vorig jaar mee,’ zegt Willem de 
Haan uit het Friese Eernewoude. Samen met 
zijn reisgenoot Joost Hamstra was De Haan, 
in het dagelijks leven eigenaar van een bevei-

ligingsbedrijf, maanden bezig met de prepa-
ratie van een oude Mitsubishi Pajero. Ze 
noemden hun team Starsky & Hutch, naar de 
Amerikaanse politieserie uit hun jeugd. ‘Ik 
houd van spanning en avontuur,’ zegt De 
Haan. ‘Mijn hobby’s zijn kracht- en vecht-
sport, watersport en rijden op een trike.’

Behalve aan de preparatie van de auto 
besteedden De Haan en Hamstra veel tijd aan 
het werven van sponsors. ‘Sommige sponsors 
steunden ons met goederen,’ vertelt De Haan. 
‘Van anderen kregen we geld.’ Door de suc-
cesvolle zoektocht naar sponsors kostte de 
reis het team Starsky & Hutch bijna niks, af-
gezien van de tijd die ze erin staken. Ze za-
melden 7.000 euro in, zelfs het ticket voor de 
terugtocht werd gesponsord. Schoolkinderen 
in Koudum bakten daarvoor koekjes, die ze 
voor het goede doel verkochten. 

De reis door de Sahara verliep voorspoe-

hechten belang aan duurzaamheid. De Am-
sterdam-Dakar Challenge biedt een plat-
form dat veel geld ophaalt voor zinvolle 
projecten in Afrika.’

Naast de Amsterdam-Dakar Challenge 
rally organiseert Verheijen ook goededoe-
lenrally’s naar Bombay en Peking. In 2011 
komt hij met een speciale milieuvriendelijke 
editie van de Amsterdam-Dakar Challenge. 
‘Naast de gewone rally gaan we een tocht 
organiseren voor auto’s die gebruik maken 
van niet-fossiele brandstoffen. Denk aan 
motoren die plantaardige olie verbranden of 
draaien op hout. Alles is mogelijk.’

‘Er verdween weleens wat. Dus zijn we strenger’
Organisator ontkent dat hij 
verdient aan rally-deelnemers

D irecteur Arthur Verheijen (41) van Euro-
peHill BV, het moederbedrijf van de 

Amsterdam-Dakar Challenge, houdt kan-
toor in Utrecht. Aan de muur foto’s van au-
to’s in de Sahara, twee medewerkers zitten 
achter hun computers. Verheijen, die een 
achtergrond heeft als marketeer en concept-
ontwikkelaar, denkt dat de commerciële 
doelstellingen uitstekend samengaan met 
goede doelen. ‘Steeds meer Nederlanders 

Verheijen erkent dat de verkoop van de 
auto’s in Gambia in het verleden niet altijd 
even goed verliep. ‘Er verdween weleens 
wat. Daarom controleren we nu strenger.’ 
Ook geeft Verheijen toe dat deelnemers in 
een enkel geval ingezameld geld iets te 
makkelijk gebruikten om hun eigen kosten 
te dekken. 

Met de kritiek dat zijn bedrijf het goede 
doel gebruikt om veel te verdienen, is hij het 
oneens. ‘We maken vrijwel geen winst.’ De 
jaarcijfers van zijn bv’s wil Verheijen niet 
overleggen. Ook zijn salaris geeft hij niet 
prijs. 


