
R
uim8000kilometers stondende
Mercedes-vrachtwagenmet opleg-
ger tewachten toenhij 2 juni 2020
vertrok van industrieterreinDe
Wieken inhetDrentseHoogeveen.
Drie, vierweken rijden, enniet over

demakkelijkstewegen.Nederland,Duitsland,
Polen enmisschienookLitouwenwarennog
wel goed tedoen,maardaarnabegonhetwilde
Oosten.Wit-Rusland,Rusland,Kazachstanen
uiteindelijkKirgizië.

Kirgizië, eenklein land, ooit behorend tot de
Sovjet-Unie, ingeklemd tussenOezbekistan,Ka-
zachstan,China enTadzjikistan. Er zijnprach-
tigebergen, uitlopers vandeHimalaya,maarde
half-nomadischebevolking is vooral heel arm.

Indeoplegger stonden22pallets,met lesma-
teriaal, pijnstillers enontstekingsremmers, kle-
ding, speelgoed, smartphonesenkeukengerei.
Totaal gewicht vanhet transport: 6329,89kilo.
Met eenbeetje goedewilwasde vrachtwagen te
omschrijvenalshulptransport, alwasdie ene
wagennatuurlijkniet te vergelijkenmetdeco-
lonnes trucksdie inde jarennegentignaarhet
Oostblok trokken toendaargebrekwasaanalles.

INZAMELING
Maarde intentiewasdezelfde.Mensenhelpen
diehet veel slechterhebbendanwij inNederland.
‘Coronasloegdaarongenadig toe’, zegtPeter
Hofman. ‘Inhethele landwarenvijf beademings-
toestellen te vinden.’Hofmanwas inKirgizië toen
het virus erbinnendrong, in zijnhoedanigheid
vandirecteur vanRyceTravel, eenzogeheten
social enterprisedie sinds2015wintersportreizen
organiseertnaar avontuurlijkegebieden.

Met zijn reizenprobeert hij lokale bevolkings-
groepen in arme landenwerkgelegenheid tebie-
denenanderszins vanwat inkomsten te voor-
zien,maardaar kwamvanwegedepandemie
nietsmeer van.HofmanbeslootKirgizië, het
landdathemnaaanhethart ligt, anders te gaan
tehelpen.Hij organiseerde een inzamelingon-
der deNederlandseklanten vanRyceTravel en

S A M E N L E V I N G

‘Alle spullen
daar laten
vernietigen,
dat voelde
niet goed’
Peter Hofman van Ryce Travel wilde de door
corona geteisterde bevolking van Kirgizië
helpen. Hij zamelde spullen in en regelde een
vrachtwagen. Het zou een jaar duren voordat
de spullen op hun bestemming kwamen, in
plaats van de geplande drie weken.

In Tegenslag vertellen
ondernemers,
bestuurders, politici
en kunstenaars over de
dieptepunten in hun
loopbaan. En hoe zij
die te boven kwamen.

TegenslagTegenslag

Peter Hofman:
‘Corona sloeg in
Kirgizië ongenadig
toe. In het hele land
waren vijf beade-
mingstoestellen te
vinden.’ FOTO’S: MARK
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regelde via eenLitouwse expediteur een vracht-
wagenmet oplegger.De truck zoubegin juli
kunnenaankomen,washet idee.Hetwerd elf
maanden later.

‘De vrachtwagenwerdbij de grens vanLitou-
wenenWit-Ruslandaangehoudenenonderwor-
penaaneen strenge controle.Dedouane vond
tussenalle hulpgoederenookeen stukof zes
blikjes tonijn. Voorde export van etenswaren
is eenaparte vergunningnodig endiehad ik
niet. Ikhebwel veel spullen gezien voordat zede
oplegger in gingen,maarniet alles.Waarschijn-
lijk heeft iemandgedacht datmen inKirgizië
behoeftehadaanetenswaren. Een lief gebaar,
datwel,maarhet leverde veel ellendeop.’

DeWit-Russischedouanekleeddede vracht-
wagenuit enmaakte eennieuwe lijst vande in-
houd vandeoplegger. ‘Een tijdrovendproces. Je
betaalt voor elkedagdat de lading indedouane-
terminal staat.’ UiteindelijkwasHofmaneen
kleine €3000kwijt voordat de vrachtwagenmét
goederen vrijgegevenwerd.

‘Ik vondhet vooral lastigdatdedouane in
Wit-Rusland inprincipehet gelijk aanzijnkant
had.Er zatenspullen inons transportdieniet
degrensovermochten.Demakkelijkste stap
lijktdandiegoederen te verwijderenende rest
vanhet transport verder te sturen.Zekeromdat
het eenhumanitair transportwas.Helaaswerkt
datniet zo.Wemoestenzelf deblikjes vis verwij-
deren,maar ik zat inNederlandenkonerniet
heen.’Hij kreeghetookniet voor elkaaromzeop
afstanduitde vracht te latenverwijderen.

TERUG NAAR HOOGEVEEN
Tweeopties resteerden. Alle spullen ter plekke
laten vernietigenof terugnaarNederlanden
eennieuwekanswagen. ‘Ikheber even aange-
dacht de spullen te laten vernietigen,maardat
voeldeniet goed. Jewilt al hetwerk vande vrij-
willigers ende vrijgevigheid vandonateursniet
tenietdoen.’

TerugnaarNederlanddus.Op24 september
reedde truckweer industrieterreinDeWieken
inHoogeveenop. ‘Wehebbenalles uitgepakt
engecontroleerd,wantwewildenhet probleem
niet nog eenkeermeemaken.’

Op10oktober volgde een tweedepoging.Met
ééngroot verschil. Dit keer kwamde vrachtwa-
genuitKirgizië,welweer eenMercedes,maar
numet een zogehetenTIR-carnet,waardoorde
ladingpasopdeplek vanbestemmingwordt on-
derworpenaandouaneformaliteiten.Degrens-
overgangen tussenNederlandenKirgizië zou-
dengeenprobleemmeerhoevenop te leveren.

Hofman: ‘Veelmensenommeheenbegrepen
niet datwehetnog eenkans gaven. Ikweet ook
nietwaarom ikdehanddoek toenniet inde ring
hebgegooid.Demakkelijkste, engoedkoopste,
optiewasomdegoederen inNederlandeen
goedebestemming te geven.Het goede contact
metdeKirgizischedouaneheeft uiteindelijk
dedoorslag gegeven.Wegaanhetnog eenkeer
proberen.’Hetwasookfinancieel nog tedoen,
almoest hij daar voornogwelweer aankloppen
bij zijn klanten.

Wit-Ruslandwerddit keer gemeden.De route
ging via Letland,RuslandenKazachstannaar
Kirgizië.Hetwachtenbij deRussisch-Kazachse
grensduurde fors langerdangedacht, evenals
bij deKazachs-Kirgizische grens. Politiekeon-
rust inKirgizië hielp ookniet. ‘ToenonzeKirgi-
zischepartners de goederenaandegrenswil-
denophalen, troffen ze een chaos aan. Alles lag
doorde terminal verspreid.Dusonzemensen
daarmoesten eerst alles verzamelen indehal,
toen vervoerennaar debuitengebiedenwaarde
hulp voorbedoeldwas, daar de spullen schoon-
makeneneventueel repareren. Begin juni kon-
den ze eindelijk alles uitdelen.’

JOERT VERKOPEN
Dehele operatie heeft een forsehapuit dekas
vanRyceTravel genomen. ‘Financieel zijnwe
nogniet hersteld.Wehebbenal veel gehadaan
de crowdfundingactie,maardekas is helemaal
leeg. Zelfs departners inKirgizië hebbenkosten
gemaakt.Diewil ik graag terugbetalen.’

Deoplossing gaat in stijl. Ryce gaat enkele
Kirgizische joerts, de traditionele ronde tenten
vanhout en vilt dienomadengebruikenopde
steppe, inNederland verkopen. Losdaarvan
loopt de crowdfundingnog.Hofman: ‘Hopelijk
kunnenwe zode laatste kosten compenseren.’
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Cv

. 1984 Geboren op 8
november in Hoogeveen. 2006 Bachelor sociale
geografie en planologie. 2007Master econo-
mische geografie. 2010Master planolo-
gie, Universiteit van Gro-
ningen. 2009-2010 Planoloog
gemeente Hoogeveen. 2010-2011 Snow-
boardleraar in Oostenrijk. 2011-2012Manager
front-office Maasstad
Ziekenhuis Rotterdam. 2012-2013 Assis-
tent-manager Travellers
Autobarn in Melbourne
(Australië). 2013-2015 Contract-
manager Bizz Travel
Groningen. 2015-heden General
manager SkiCheckers. 2008-heden Directeur
Ryce Travel (stichting
zonder winstoogmerk)

“
Dedouane vond
tussenalle hulp-
goederenookeen
stukof zesblikjes
tonijn. Voor etens-
waren is eenaparte
vergunningnodig’
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