
Gestrand, en dan toch ... 

De presentatie was goed voorbereid: een mooie Powerpoint gemaakt met weinig tekst en veel 

plaatjes, gespreksvragen voor de kleine groepen en een plan om dan de input van de veldwerkers 

weer te verzamelen. Het stond allemaal netjes op de computer in Karsten's rugzak, dus we waren er 

klaar voor. Karsten ging een conferentie van veldleden op de Filippijnen bijwonen, en Irene mocht 

deze keer mee.  

Op het vliegveld leek het eerst allemaal 

goed te gaan: de vertrektijd die op de 

borden stond klopte nog. Maar helaas, vlak 

voor de tijd dat eigenlijk het vliegtuig zou 

vertrekken kwam de boodschap: “De 

vlucht is afgeblazen!” Verder geen enkele 

uitleg, dus iedereen stoof naar de balie 

waar het een heerlijke chaos werd. We 

moesten naar een hotel. Maar hoe krijg je 

300 man ordelijk van een zwaar beveiligde 

luchthaven af, naar een hotel en dan op 

nieuwe vluchten? Nou dat “ordelijk” kon 

al snel de prullenbak in. Het werd een 

halve nacht op en vervolgens nog een 

halve dag van wachten en meebewegen in 

de chaos en toen hebben we het maar 

opgegeven: tegen de tijd dat we daar aan zouden komen zouden we zo'n beetje meteen weer moeten 

omkeren. Dus maar naar huis gegaan: een aantal hilarische anekdotes rijker.  

Maar ja, de mensen op de conferentie wilden toch wel horen wat Karsten te vertellen had. Via het 

computer programma Skype heeft Karsten toen de presentatie vanaf een afstand gegeven, en heeft 

iemand die wel aanwezig was de groepsdiscussie geleid. Gelukkig kwam de boodschap op deze 

manier ook over. Waarom doen we het dan niet altijd zo? Nou, we hebben ook wel heel veel gemist. 

Zo'n veldwerkers-conferentie is ook heel belangrijke voor het informele: het is goed voor mensen in 

het veld en voor de internationale leiders elkaar regelmatig te ontmoeten. Dat lukte deze keer dus 

niet, maar dankzij de techniek konden we er toch een beetje bij zijn! 

Om voor te danken 

• Dat Karsten via de techniek toch de presentatie kon geven 

• We zijn na het korte verblijf in Nederland weer veilig in Azië aangekomen 

Om voor te bidden 

• Als internationale leider is het voor Karsten belangrijk goed feeling te houden met de 

praktijk. Dat vraagt wijsheid. 

• Weer nieuwe energie voor het nieuwe jaar! 

 

Karsten en Irene 

 

  
 

 


