Eerste informatie over Zuid-Afrika
We gaan proberen jullie allen zo goed mogelijk voor te bereiden op de reis naar Zuid-Afrika die je
gaat maken. Dit gaat het over praktische informatie over Zuid-Afrika. Je moet dan denken aan
paspoort, gezondheid, veiligheid en dergelijke.
Paspoort en douane
Het is erg belangrijk dat je, net als bij elke verre reis, je paspoort niet vergeet. Burgers uit de
Europese Unie hebben geen visum nodig om Zuid-Afrika binnen te komen. Je mag maximaal drie
maanden zonder visum in het land zijn. Voor verblijf langer dan drie manden moet je wel een
visum hebben.
Bij vertrek uit Zuid-Afrika moet je paspoort nog minimaal een maand (dertig dagen) geldig zijn. Dus
zorg dat je voor je vertrek naar Zuid-Afrika voor de zekerheid even checkt wanneer je paspoort
gaat verlopen.
Bij aankomst teken je een verklaring dat je tijdelijk in het land blijft. Hier vermeld je ook de reden
van je verblijf en je geeft een adres op. In sommige gevallen kan worden gevraagd of je financieel
verantwoordelijk voor jezelf kan zijn en of je (al) een retourticket op zak hebt.
Goederen invoeren
Voor een aantal artikelen is een maximum aantal ingesteld wat je vanuit je eigen land mee mag
nemen naar Zuid-Afrika zonder invoerrechten te hoeven betalen. Het gaat hier om belastingvrije
souvenirs tot een waarde van 1250 rand, 400 sigaretten, 50 sigaren, 250 gram tabak, 2 liter wijn, 1
liter ‘andere’ alcoholische dranken, 50 milligram parfum en 250 milligram eau de toilette.
Wil je meer meenemen dan betaal je 20% aan invoerrechten over de totale waarde van je
goederen. Komt het gezamenlijke bedrag dat je wilt invoeren boven de 10.000 rand uit betaal je
zelfs een invoertarief van 30%, exclusief BTW.
Verzekering
Voor elke verre reis die je gaat maken is een goede voorbereiding nodig. Dit begint bij het afsluiten
van een geschikte verzekering die de kosten kan dekken als je onverwacht ziek wordt of wanneer
je spullen worden gestolen, kwijtraken of ernstig beschadigd zijn. Er zijn veel verschillende soorten
reisverzekeringen in verschillende prijsklassen. Banken en reisbureaus bieden vaak goede
verzekeringen aan. Wanneer je op zoek bent naar een geschikte verzekering voor je reis naar ZuidAfrika moet je erop letten wat de verzekeraar allemaal dekt.
Zorg dat je alle belangrijke documenten van je verzekering altijd bij de hand heb als je op reis bent.
Zorg dat je het polisnummer van je reisverzekering en het telefoonnummer van de alarmcentrale
op zak heb als je Zuid-Afrika gaat verkennen.
Ambassades
Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika
210 Koningin Wilhelmina Laan, hoek Muckleneuk
0001 Pretoria
Tel.: +27 12 425 4500
Tel. Economische afdeling: +27 12 425 4530
Fax: +27 12 425 4531
E-mail: pre@minbuza.nl
Website: www.dutchembassy.co.za

Zuid-Afrikaanse ambassade in Nederland
Wassenaarseweg 40
2596 CJ Den Haag
Tel.: +31 70 392 4501
Fax: +31 70 346 0669
Website: www.zuidafrika.nl

Gezondheid
Vaccinaties.
Een algemene voorzorgsmaatregel is een hepatitis A, maar dat is zeker geen vereiste voor je
bezoek aan Zuid-Afrika. Een DTP-injectie (tegen difterie, tetanus en polio) wordt aanbevolen.
Malaria
Voor een aantal gebieden in Zuid-Afrika is het aan te raden jezelf te beschermen tegen malaria. Je
kunt het risico van deze ziekte verkleinen door een kuur van anti-malariatabletten te volgen. Je
begint hier een dag voordat je het gebied bezoekt mee en zet dit voort tot een week nadat je het
malariagebied verlaten hebt. Voor informatie kun je je arts raadplegen.
De gebieden waarvoor je een malariakuur dient te volgen zijn Mpumalanga, de Limpopo Provincie,
de wildreservaten in KwaZulu-Natal en het Kruger National Park. In deze gebieden is het raadzaam
geen lekker luchtje op te spuiten of deodorant te gebruiken. 's Avonds is het verstandig om de
verleiding van een korte broek en T-shirt even te weerstaan en een lange broek en een shirt met
lange mouwen uit de kast te halen. Neem in ieder geval iets tegen de muggen mee waarin Deet
verwerkt is. Bijvoorbeeld Autan, Careplus Deet. Het is verkrijgbaar in lotion, gel, spray of stift.
Tijdens u verblijf in Viljoenskroon, heeft u niets van doen met Malaria. Dit geldt alleen als u gaat
reizen naar bovenstaande gebieden.
Geldzaken
De Zuid-Afrikaanse valuta
In Zuid-Afrika wordt met de Rand betaald. Een euro is ongeveer tien Rand, maar de koers kan
nogal eens schommelen. Deze valuta is verdeeld in munten van een, twee, vijf, tien, twintig en
vijftig cent en in munten van een, twee en vijf Rand.
Op de Zuid-Afrikaanse bankbiljetten staan de ‘Big Five’ afgebeeld; op het R10-biljet staat de
neushoorn, het R20-biljet de olifant, het R50-biljet de leeuw, het R100-biljet de buffel en het
luipaard siert het briefje van 200 Rand. Net als in Lesotho en Swaziland, kan ook in de buurlanden
Botswana en Namibië met de Zuid-Afrikaanse Rand worden betaald
Banken
Doorgaans zijn de meeste banken in de grotere steden geopend van 9.00 tot 15.30 en op zaterdag
tot 11.00 uur. Kleinere instellingen hebben in sommige gevallen andere openingstijden of zijn het
gehele weekend gesloten.

Pinautomaten
In bijna alle plaatsen in Zuid-Afrika heb je pinautomaten waaruit je Randen kunt halen. Let er wel
op dat je een Wereldkaart van je bank hebt anders lukt het niet. In Viljoenskroon zijn de ABSA bank
en de FNB de beste. Zorg wel dat je overdag gaat pinnen. Ga ook niet op het einde van de maand
als het betaaldag is want dan ziet het letterlijk zwart van de mensen. Lange rijen waar je niet
tussen wilt staan.
Betalen
Naast het betalen met contant geld worden travellercheques in bijna alle hotels geaccepteerd. Je
kunt ze bij elke bank, wisselkantoor en in sommige winkels laten inwisselen. Als je jou
travellercheque laat verzilveren bij de bank van uitgifte betaal je geen commissie.
De creditcards van de grote ondernemingen Mastercard, Visa, American Express en Diners Club
worden in Zuid-Afrika gebruikt. In de kleinere steden en kleine winkeltjes zul je waarschijnlijk
contant geld uit je portemonnee moeten trekken.
Fooien
Anders dan in Nederland kan het in Zuid-Afrika vaker voorkomen dat er een fooi van je wordt
verwacht. Behalve de vriendelijke ober in het restaurant, kun je de officiële (!) parkeerwachter ook
een Rand fooi geven als deze behulpzaam is geweest.
Ook huishoudelijk personeel van een hotel en de knipkunsten van de kapper worden over het
algemeen beloond met een fooi van 10% van de rekening. Een kleine bijdrage aan het totaalbedrag
toevoegen is dus heel normaal, terwijl het afdingen weer minder gebruikelijk is in de ZuidAfrikaanse cultuur.
Communicatie
Mobiele
telefoons
Waarschijnlijk ben je in Zuid-Afrika veel op pad. Een mobiele telefoon is dan niet alleen handig,
maar ook erg verstandig. Met uitzondering van enkele vergeten plaatsen in de bush is het mobiele
telefoonnetwerk in Zuid-Afrika goed. De drie grote providers zijn Vodacom, MTN en Cell C. Het is
niet handig om met je Nederlandse sim kaart te bellen als je lange tijd in Zuid-Afrika bent.
E-mail en Internet
Ook wat de digitale wereld betreft is Zuid-Afrika een pijler tussen de andere landen van het
continent Afrika. Bijna in heel Zuid-Afrika is het mogelijk om te internetten.
Bij Lynette Nel, waar de meeste studenten/vrijwilligers verblijven is Internet. Een laptop kan dus
meegenomen worden. Internetten gaat anders dan in Nederland. Het is niet mogelijk een
abonnement af te sluiten voor continu gebruik. In Zuid-Afrika koop je dataverkeer. Dus een aantal
MB dat verstuurt of ontvangen wordt. Voor het verzenden van normale e-mail berichten vallen de
kosten wel mee. Maar als je urenlang contact met Nederland wilt hebben kan dat aardig in de
papieren lopen. Ook op de Hospice in Viljoenskroon is een Internetverbinding.
Post
Een Zuid-Afrikaanse brievenbus is te herkennen aan z’n rode, ronde vuurtorenachtige uiterlijk.
Postkantoren vind je voornamelijk in het centrum van de plaats en deze zijn doordeweeks
meestal geopend van 8.00 tot 16.30 en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.
Voor een brief betaal je 1,70 Rand en die zal zeven tot tien dagen onderweg zijn. Pakketjes zijn
een stuk duurder en voor luchtpost betaal je vier Rand. Het is ook mogelijk om post uit Nederland
op te halen op een postkantoor in Zuid-Afrika. Je moet je dan wel kunnen identificeren als je de
post komt ophalen

Criminaliteit

Algemeen
Criminaliteit komt voor in iedere grote stad. Neem dus op z’n minst de voorzorgsmaatregelen die
je normaal ook zou doen; laat geen waardevolle spullen achter in je auto of loop niet over straat
met grote sommen geld. Veel huizen zijn voorzien van tralies, een hoog hek of een blaffende
viervoeter die kwaadwillende personen op een afstandje moeten houden.
Wees extra waakzaam wanneer de avond valt en je door verlaten delen van de stad loopt. Vooral
in de townships, de arme buurten aan de rand van de stad, komt relatief gezien veel criminaliteit
voor. Dit aantal loopt in het weekend op als er op sommige plaatsen drank en drugs in het spel zijn.
Vermijd deze plaatsen als je alleen bent.
Geweld is meestal niet specifiek op toeristen gericht, maar probeer toch niet al teveel te pronken
met je camera of andere dure spullen.
Viljoenskroon
In Viljoenskroon kun je overdag rustig over straat lopen. De meeste studenten gaan dan ook te
voet van Lynette Nel naar de Hospice. Een wandeling van ongeveer tien minuten. Het advies is om
niet alleen of met een paar meiden in het donker door Viljoenskroon te wandelen. Als je ergens
naar toe wilt probeer dan vervoer te regelen. Omdat er regelmatig Nederlandse studentes in
Viljoenskroon zijn is het gemakkelijker wat vrienden uit Viljoenskroon op te doen die in het bezit
zijn van een auto.
De township Rammulotsi bezoek je nooit alleen. Als je daar voor je werk komt is het geen enkel
probleem omdat men weet dat je van de Hospice komt. Je bent dan ook altijd met mensen van de
Hospice. De mensen in de township zijn zeer vriendelijk en zijn graag bereid hun huisje/hutje te
laten zien. Zijn je ouders of vrienden op bezoek en je wilt samen met hen naar Rammulotsi vraag
dan of de manager van de Hospice, Chris Mokatsane, meegaat. Hij is daar geboren en iedereen
kent hem.
Veghel, november 2012

