tekst en beeld ■ Bas van Slooten

Nieuws in het kort
Avontuur in Ghana
Bij Land Rover-specialist Bas van Slooten
laten we niemand in de kou of in de
warmte aan hun lot over. Bij ons is service
nog heel normaal en waar de auto ook
staat, we doen er alles aan om te helpen.
Als ons dus word gevraagd of we naar
Ghana komen, doen we dat gewoon!! Wel
met het hele gezin, vrouw en kind van 4.
We hebben onze uitleescomputers meegenomen en zijn gewoon gegaan.
We werden super gastvrij ontvangen en vol
goede moed gingen we naar de auto.
De auto stond in een schuur en het 1e probleem was al dat er geen afgesloten garage
in de buurt was. Het was een lm uit 2003 en
de garages daar hebben geen deur om af
te sluiten.
We hebben geregeld dat de auto naar de
universiteit werd gesleept in WA, dan konden we er daar aan werken. Daar stond wel
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tegenover dat Bas op de universiteit les zou
geven op de autotechniek afdeling. Leuke
uitdaging. Komen we daar de volgende
dag aan, is de auto bij het wegslepen uit
de takels gevallen!!! Bumper eraf, motorkap
beschadigd, hele scheur op het zijscherm!
Band doorgesleten! Weet je wat ze daar op
zeggen?

This is Africa, this is
how we do things!!!
Vervolgens hebben we met -tig- man de
auto naar binnen geduwd ...
Toen de auto op de brug stond heeft Bas
met 30 studenten er omheen de diagnose
gesteld. De automaatbak was kapot!!
Best lastig om deze met beperkt gereedschap er af te halen, maar het is gelukt!
Zelfs in Ghana is een automaatbak super
duur, dus hebben we het brein mee naar

Nederland genomen. We hebben aan de
monteurs uitgelegd hoe hij er weer in moet
en we zoeken in Nederland naar een goedkopere oplossing.
We doen er alles aan om Abdul te helpen
omdat we een ontzettend fijne tijd hebben
gehad; het was echt een unieke ervaring.
De mensen leven daar in lemen huisjes
zonder water en stroom, maar zijn echt
gelukkig!
Zo sta je weer even stil bij het feit hoe goed
wij het hebben in Nederland en hoe leuk het
is om iemand te helpen!!
Onze zoon van 4 heeft een wijze les geleerd
en al zijn speelgoed daar achter gelaten ...
Voor de kindjes in Afrika!!
Dat is toch alleen al onbetaalbaar!!! 
Groeten Bas en Marlies

