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“Om mense hul basiese menseregte te weier,  
is om hul menswees te betwis.”

Nelson Mandela
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’n Poort na die wêreld

“’n Woestyn is ’n plek sonder verwagting.” 

Nadine Gordimer

Dis ’n helder, lieflike dag op die dorp Stellenbosch, my tuisdorp 
in die Wes-Kaap. Hier voel elke dag soos ’n helder, lieflike dag.

Die berg omvou ons soos ’n skild en die lug is soel met die aroma van 
druiwe wat aan die wingerdstokke ryp word. Die lewe is ’n borrel 
wat stadig tot aan die bokant van jou glas styg. En dan bars dit.

Ek is vandag by ’n plek wat Kayamandi genoem word. Kayamandi 
is ’n entjie se ry van die rivier af. Die naam van dié township, wat 
in die 1950’s gestig is om behuising aan werkers op die wynplase 
te verskaf, is ’n woord wat “goeie huis” in Xhosa beteken.

Wanneer jy rondkyk na die huisies wat van metaal, plastiek 
en hout aan mekaar getimmer is en teen mekaar aanleun vir 
ondersteuning, wonder jy of die stadsbeplanners dit destyds met 
trots en ywer gebou het, of met die hoop dat daar eendag nog iets 
groots en beter van sal kom. 

Hoe dit ook al sy, Kayamandi is die tuiste vir duisende mense wat 
in Stellenbosch werk en een van hierdie mense is Locadia, ons 
drie klein kindertjies se geliefde kinderoppasser.

Ek het by ’n laerskool in die straat oorkant haar huis parkeer en ek 
laai haar sakke in my motor vir haar lang reis per bus vanaf Bellville. 
Die skool het so pas verdaag. Daar is oral ouers en kinders.

En skielik, uit die bloute, is daar ’n blits van metaal en ’n skraal 
ou wat met wilde oë en bewende hande op my afpyl met ’n mes. 

Kyk, ek is al vantevore beroof.
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Dit het een keer drie-uur in die oggend in die stadskern van 
Kaapstad gebeur, deur ’n halfdosyn kinders hoog op dwelms. 
Een keer in Spanje. Een keer in New York, alhoewel ek ’n paar 
drankies agter die blad gehad het en die besonderhede van die 
gebeurtenis maar vaag is.

En nou, helder oordag in Kayamandi. “Ou,” sê ek vir hom, “vat 
my foon.”

Hy gryp my selfoon en maak spore, hardloop op in die straat 
totdat ek hom nie meer kan sien nie. Wel, dis een manier om 
gratis WiFi te kry, dink ek.

Locadia is natuurlik geskok. Ek is meer onsteld omdat ek besef 
dat ek gaan sukkel om die busstasie in Bellville sonder Google 
Maps op te spoor.

Wat is ons sonder ons fone? Wat is ons sonder internet? Verlore. 
Voordat ons ry, sien ek ’n ou wat van die straathoek af vir my 
waai. Hy het alles gesien. Hy sal die polisie bel, sê hy. Hy sal hulle 
na die dief se huis vat.

Goed dan, sê ek met ’n wrang glimlag. Ek wil regtig net my foon 
terughê. Ek bied ’n beloning aan vir die een wat die foon opspoor 
en ons kry koers na die snelweg, uitgelewer aan die genade van 
padtekens en die posisie van die son.

Ek laai Locadia by die besige busterminus af en ontmoet my 
goeie vriend Branko vir middagete. Hy glimlag vir my en skud 
sy kop – die Suid-Afrikaanse manier om te sê: “wat word van 
hierdie plek” en “ten minste is jy oukei”.

Maar hy gee ook vir my ’n foon om vir die dag te gebruik, wat 
tans vir my meer werd as enige vorm van simpatie is. Ek gaan 
terug Kayamandi toe en daar wag die ou wat aangebied het om 
my selfoon op te spoor – met my iPhone.

Die ou het die dief agterna gesit en uiteindelik die winkel gekry 
waar die dief my foon verkoop het. Hy het die foon teruggekoop 
en vertrou dat ek sal terugkom om hom te vergoed.
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die meeste nodig het?

Dit kom neer op die eeue oue vraag oor hoe om te werk te gaan 
met wat ons het en nie het nie.

Kan ons die gaping tussen die twee oorbrug? Hoe kan ons oor 
die skeiding kom en met mekaar kontak maak?

Ek glo dat ’n antwoord – nie die enigste antwoord nie, maar net 
een van die antwoorde – in ons eie hande lê, by die kruising 
tussen die twee grootste uitvindings wat die mensdom ooit 
vervaardig het. Die internet en die selfoon.

Ons het ’n punt in ons geskiedenis bereik waar hierdie twee 
tegnologiese uitvindings so geïntegreerd met ons alledaagse lewens 
is, dat ons dit amper deesdae gebruik sonder om daaroor te dink.

Maar hier in Suid-Afrika, waar die wêreldwye web en die selfoon 
hul verskyning in dieselfde jaar as demokrasie gemaak het – 
vroeg in 1994 – is dit simbolies vir iets groter as bloot toegang 
tot inligting en kommunikasie.

Dit is ’n simbool van vryheid. Vir die bevryding van moontlikheid 
en die belofte van ’n beter lewe. Natuurlik word al die grootste 
uitvindings aan hierdie aanloklike moontlikheid onderskryf.

Die motor het vryheid van beweging gebied, die drukpers het 
vryheid van kennis gebied, die radio en televisie het vryheid van 
stem en beeld verskaf. Wat kan die selfoon doen?

Die data toon dat dit ’n geleidelike, meetbare ontvlugting uit die 
lokval van armoede kan bied.

Daar is ’n studie wat tussen 2008 en 2010 in die armste areas in 
vier Oos-Afrika-lande uitgevoer is. Dit het bevind dat toegang 
tot ’n selfoon ’n huishouding se jaarlikse inkomste ’n klein, maar 
opmerklike hupstoot kan gee. Die presiese hoeveelheid, sowat ’n 
halwe persent, lyk dalk onbeduidend.

Maar soos professor Julian May, ’n ekonoom en direkteur vir 
die instituut van sosiale ontwikkeling aan die Universiteit van 

’n Dief met ’n mes, ’n skare onskuldiges en ’n barmhartige 
samaritaan wat sy lewe op die spel geplaas het. Net nog ’n dag in 
Suid-Afrika.

Ek moet dit noem en ek sê dit gereeld, ondanks en juis weens 
alles wat hier gebeur, is ek lief vir hierdie plek.

Om hier te bly beteken dat een oomblik vol wanhoop kan wees, 
en die volgende oomblik draai die wiel op die nippertjie sodat 
daar weer hoop is.

Die probleem is ongelykheid. Digitale ongelykheid.

20 miljoen Suid-Afrikaners het internet, terwyl 35 miljoen Suid-
Afrikaners daarsonder is.

Dít is die digitale skeiding.

Maar dit is nie die enigste verdeeldheid in ons land nie. Suid-
Afrika sukkel met talle vorme van ongelykheid. Ongelykheid 
van inkomste. Ongelykheid van opvoeding. Ongelykheid van 
gesondheidsorg.

Hierdie ongelykheid kan slegs opgelos word deur die digitale 
skeiding te oorbrug. Toegang tot die internet stel mense in staat 
om werk op Gumtree te kry, om CV’s te e-pos, om ’n aanlyn 
onderneming te begin, om digitale handboeke af te laai, om die 
Khan-akademie te besoek, navorsing op Wikipedia te doen en 
aanlyn gesondheidsorg te kry.

Die Wêreldbank beraam dat daar vir elke 10% breëband-
deurdringing ’n 1,28%-groei in BBP is.

Universele toegang tot die internet is die magtigste oplossing om 
ongelykheid op te los. Internettoegang behoort beskikbaar vir almal 
te wees, net soos water, elektrisiteit, openbare vervoer en paaie.

Hoe verskaf ons openbare internet aan almal?

Ondernemings sal natuurlik gratis WiFi aan hul kliënte kan bied, 
maar wat van arm gemeenskappe? Hoe kan ons op ’n realistiese 
wyse gratis openbare internettoegang bied aan diegene wat dit 
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Mobiele tegnologie maak ’n poort tot die wêreld oop.

Net soos wat reënwater ’n oes laat groei, bring die internet hoop 
en beloftes aan mense. Maar hier is die probleem.

As bandwydte water is, bly ons in ’n woestyn met baie bekers, 
maar sonder enige kraanwater.

Stel jou die eindelose sand onder die ongenaakbare strale van 
die son voor. In die skitterende verte sien jy ’n muntoutomaat. 
Die water glinster soos jy naderkom. Jy steek ’n muntstuk in die 
gleufie en jy kies jou bottel Valpré of Perrier. Jy les jou dors.

Dis 3G vir die ryk mense. Dis die internet in die vorm van 
gebottelde water. Maar die wrede ironie is dat danksy jare se 

Wes-Kaapland dit stel: “Daar is nie baie dinge wat so min kos en 
hierdie resultaat kan oplewer nie.”

Hy sê die studie toon dat ’n selfoon lewens kan verander. Dit is ’n 
hulpbron wat ’n revolusie tot gevolg kan hê.

As jy ’n foon in jou hande het, kan jy inligting bekom, jy kan 
aansoek doen vir ’n werk, jy kan mense bereik en bereik word. Jy 
kan ’n kantoor én onderneming in jou sak hê. Maar die foon self 
is maar net die helfte van die transaksie.

Die werklike krag van mobiele tegnologie lê in die verbinding 
van die toestel. Die toestel wat jou in staat stel om te Google, 
vriende op Facebook op te spoor, liefde op Tinder te vind, werk 
op Gumtree te soek, en opleiding by die Khan-akademie te kry.
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belegging in veseloptiese kabels, daar ’n rivier vrylik onder 
die sand vloei, en as ons daarby kon uitkom, ons aan almal 
kraanwater kon verskaf. WiFi vir almal.

Ek het aan gratis openbare WiFi vir alle Suid-Afrikaners 
begin dink toe ek die kletsplatform en sosiale netwerk Mxit in 
Stellenbosch bestuur het.

Ek het besef dat bandwydte in die internet-ekonomie ’n geldsoort 
en kommoditeit is wat deur veseloptiese kabels in geboue 
ingebou word.

Jy betaal vir enige data wat deur die pyp vloei, selfs al gebruik 
jy net ’n fraksie van die kapasiteit. Die res word vermors, ’n 
verspilde koste soos wat die finansiële ouens sou sê.

Maar wat as jy daardie ongebruikte kapasiteit van ’n netwerk 
van groot munisipale geboue neem en dit deur goedkoop WiFi-
toerusting na openbare ruimtes stuur?

Jy sal dan WiFi hê wat enige iemand met ’n mobiele toestel 
gratis kan gebruik. Jy sal goedkoop kraanwater, eerder as duur 
gebottelde water hê. Miskien moet ons water na die woestyn 
bring. Die selfoon sal die beker wees.

Ek het met hierdie idee na Stellenbosch se stadsraad gegaan en 
hulle het daarvan gehou. In 2012 het hierdie klein Wynlandse 
vallei die eerste dorp met openbare WiFi in Suid-Afrika geword.

Om eerste te wees, het naturlik sy eie voordele. Een van hulle is dat 
dit jou leer hoe om terug te kyk en te weet wat om nié te doen nie.

Die WiFi was soms stadig en onbetroubaar en jy kon slegs 
toegang daartoe verkry deur ’n tydsame aanmeldprosedure wat 
die teenoorgestelde van die hele beginsel van “gratis en maklike 
toegang” was.

Maar die grootste fout in die stelsel was dat die gratis WiFi 
beperk was tot slegs ’n paar blokke in die middel van een van die 
mees welgestelde dorpe in Suid-Afrika.

Om ’n gratis WiFi-netwerk in Stellies te bou was soos om ’n 
openbare fontein in Switserland te bou waar almal reeds bottels 
Perrier ronddra.

Die les wat ek geleer het was dit: neem die internet na mense 
wat dit die meeste nodig het. Neem dit waar daar nie geld is nie. 
Maak dit gratis. Maak dit maklik vir diegene aan die verkeerde 
kant van die digitale skeiding om opvoeding te kry, ’n werk te 
kry en ’n venster tot die res van die wêreld te kry. Stel dit op as ’n 
hoeksteen van die gemeenskapslewe. Maak dit vinnig en maklik 
om te gebruik, in of naby plekke waar mense woon en werk en 
leer.

En die toetsgrond vir hierdie ideaal was die plek waar ek 
grootgeword het; ’n stad vol heuwels en jakarandabome en ou 
sandsteengeboue, die setel van die regering, die tuiste van wat 
eendag Tshwane Free WiFi sal wees.
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Sputla Free WiFi 

“Daar is baie mense in Suid-Afrika wat ryk is en wat  
daardie rykdom kan deel met diegene wat nie so bevoorreg  

was om armoede te oorkom nie.”

Nelson Mandela

Dit was laat Saterdagmiddag in Atteridgeville, die township 
wes van Pretoria waar Kgosientso Ramokgopa grootgeword 
het, skoolgegaan het en die sport leer speel het wat aan hom die 
bynaam “Sputla” gegee het.

Sputla is die Sotho-woord vir “vaardig”, ’n huldeblyk aan sy flair 
met ’n voetbal toe hy nog in Chappies se junior liga gespeel het.

Maar vandag het hy ’n baie formeler titel: Uitvoerende 
burgemeester van die Tshwane- metropoolse munisipalitiet, die 
streek van Noord-Gauteng met die hoofstad Pretoria en waar 
daar amper 3 miljoen mense woon.

Die burgemeester was op pad huis toe ná ’n voetbalwedstryd toe 
hy ’n “abnormale byeenkoms” naby ’n skool sien. 

Mense het stil-stil rondgestap en onder mekaar gemompel asof 
daar ’n onsigbare mag was. Die burgemeester het stilgehou, sy 
venster afgedraai en gevra: “Wat is hier aan die gang?”

’n Man het sy foon omhoog gehou en gesê: “Free WiFi.” Hy het 
die burgemeester herken, geglimlag en bygevoeg: “Of soos wat 
ons dit hier noem, Sputla Free WiFi!”

Die burgemeester lag terwyl hy hierdie storie vertel in sy kantoor 
in Centurion net anderkant die snelweg en beslis ver, ver weg van 
Atteridgeville.
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Vroeg een oggend staan hy in ’n spoggerige grys pak met 
’n geruite hemp en ’n persrooi das in ’n klaskamer by die HL 
Setlalentoa High School in Ga-Rankuwa en loer oor die skouer 
van ’n seun wat op ’n tablet tik.

Die tablet is verbind aan die skool se gratis WiFi-netwerk en 
die seun, soos sy klasmaats, dra ’n T-hemp met die hutsmerk: 
#TshwaneWifiEffect.

Dit is ’n “slim”-klaskamer waar raakskerm-tegnologie en die 
internet met die boek en swartbord saamwerk om nuwe maniere 
van leer aan te moedig.

Die burgemeester beweeg aan en die leerder navigeer van 
Wikipedia na ’n resies-speletjie. Hand-oog-koördinasie is ook ’n 
slim vaardigheid. 

Buite lewer die burgemeester ’n kort toespraak aan ’n paar 
afgevaardigdes wat bymekaargekom het.

Hy praat van die dag toe Alan Knott-Craig in die raadskamer 
gestaan het met sy jeans en ’n T-hemp, nie dat enige iemand 
daaroor omgegee het nie, en dat hy ’n visie verkoop het van ’n 
stad waar internet so vinnig en vrylik soos water vloei.

Partykeer sal ’n idee met ’n geleentheid paaie kruis. Dit is in 
daardie oomblik wat ’n konneksie ontstaan.

Toevallig het die Tshwane-metro nie slegs vyf of tien jaar vooruit 
gekyk nie, maar 40 jaar vorentoe, na ’n datum wat klink asof dit 
uit wetenskapsfiksie kom. Die jaar 2055.

Dié datum sal ook die honderjaarviering van die ondertekening 
van die Vryheidsmanifes wees, die dokument waaraan 
demokrasie in Suid-Afrika verbind word, met sy visie van ’n 
samelewing wat gebou is op gelykheid en regverdigheid, vryheid 
en vooruitgang, opvoeding en kultuur.

Hier is dan die Tshwane van 2055, ’n “gelukkige, veilige en 
gesonde” stad, waar die grense herontwerp is, deurgange 
oopgebreek is en waar die uitgeworpenes van geskiedenis en 

’n Stad is ’n organisme, ’n netwerk van are wat bruis met die 
lewensbloed van inisiatief en idees.

Maar die groot idee, die saadjie van ideologie waaruit Pretoria 
stam, was die idee van ’n soort afsonderlikheid, van ’n nukleus van 
rykdom en mag, omring met die “ander”, diegene wat minder het.

Slegs twee dekades ná die einde van apartheid is hierdie idee 
steeds deel van die ekosisteem. Die groot skeiding is afstand, 
die ruimte tussen waar jy is en waar jy graag wil wees. En die 
skeiding is nie net fisies nie.

Die burgemeester is trots op sy metro. “Die samelewing met die 
mees opgevoede bevolking in die land is in hierdie stad,” sê hy en 
noem Tshwane se vier hoër onderwysinstellings en die nasionale 
sensus van 2011.

Maar daar is nog ’n statistiek uit dieselfde opname wat hom pla. 
Twee derdes van die populasie hier is jonger as 35 en amper ’n 
derde van hierdie jong mense sit sonder werk.

Die “morfologie” van die metro, die nageslag van sy sosiale en 
stedelike ontwerp, beteken dat diegene wat die minste verdien, 
die verste weg van die kern van die ekonomie is. 

“Die armes bestee tot 70% van hul inkomste slegs op vervoer,” sê 
die burgemeester. “Soms is jy beter af as jy nie werk nie.”

Hy gebruik die voorbeeld van ’n leerder wat in Hammanskraal 
bly, ’n plattelandse gebied sowat 50 km weg van die stadskern.

“Hy vaar baie goed in matriek, hy kry onderskeidings en hy wil 
medies studeer,” sê die burgemeester. “Maar weens die tekort aan 
verblyf kan hy nie bekostig om by die universiteit te bly nie en 
daarom moet hy pendel. En die laaste bus huis toe is saans sesuur.”

Wat is sy hoop? Wat is sy konneksie? Wat is sy brug oor die skeiding?

Die burgemeester is gekwalifiseer as siviele ingenieur en hy is ’n 
siviele politikus ook, met ’n kalm erns en ’n speelse, gemaklike 
glimlag.
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geografie in ag geneem word.

’n Stad van nywerhede en kuns en kennis en volgens die 
kunstenaarsvoorstelling, torings, parke en waterweë en busroetes 
en fietsbane. ’n Stad met ruimte om te groei, in die lug en ver 
anderkant die horison.

En hier en daar in Tshwane Vision 2055, die metro se strategiese 
dokument, lees ons van die onsigbare revolusie, die onsigbare 
verbintenisse van breëband-internet wat die stad met inligting 
sal voed en verryk.

’n Stad kan droom; ’n stad móét droom. Dan daag daar iemand 
op met ’n plan. 

Volgens die burgemeester se vertelling was daar slegs twee 
projekte in ’n tydperk van vier jaar wat na hul eerste voorlegging 
aan die raad goedgekeur is.

“Die een was ’n katastrofiese mislukking,” sê hy. Dit was ’n drie 
dae lange internasionale musiekfees met 150 optredes, waaronder 
die Amerikaanse superster Nicki Minaj.

Dit was veronderstel om naby die klein diamantmyndorpie 
Cullinan plaas te vind; etlike dae nadat die projek goedgekeur 
is, het die promotors dit afgekeur. Die ander was Project Isizwe.

“Iemand moes in Alan se drome glo,” sê die burgemeester. Hy 
dink vir ’n oomblik daaroor. “Maar ek was nie verplig om dit te 
doen nie, want ons het dieselfde droom gehad. Dit was altyd deel 
van die stad se strategie. Ons het net nie geweet hoe om dit te 
implementeer nie.” 

Hulle het wel die geld, die infrastruktuur en, die belangrikste van 
als, die politieke wilskrag gehad om die regering te gebruik om 
arm gemeenskappe te bemagtig.

Die tydsberekening van die voorlegging was ook voordelig, 
aangesien dit tussen Desember en Februarie was toe die raad 
fondse eenkant gesit het vir projekte wat ’n katalitiese invloed 
sal hê. 
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Sosiale regverdigheid is een ding: die herstel van menseregte 
aan mense wat in die verlede nie menseregte gehad het nie. Die 
tegnologie wis die afstand uit wat skeiding veroorsaak en wat 
mense terughou om te hoop en te droom.

Maar as gratis WiFi nou ’n katalisator is, sal dit eendag as 
eenvoudiger en meer alledaags gesien word. Dit sal ’n basiese 
munisipale diens wees. Water, elektrisiteit, WiFi. Jy sal dit verwag 
en dit gebruik en jy sal slegs notisie neem en kla wanneer die 
diens nie beskikbaar is nie.

Een ding wat die burgemeester bly gemaak het is dat baie min 
mense gekla het oor die koste verbonde aan Project Isizwe.

“Die armes én die welgesteldes ondersteun dit. Mense kon dalk in 
’n ander gebied daarteen geprotesteer het. Maar ons weet dat jong 
mense wel hul ouers sal kan oortuig dat dit die moeite werd is.”

Die burgemeester lag. Natuurlik is daar ’n dividend wat hieruit 
betaal moet word en hy is die laaste om te ontken dat dit in 
politieke kapitaal uitbetaal sal word.

“Ons het nie nodig gehad om ’n ander projek se fondse te besnoei 
om geld in die hande te kry nie,” sê die burgemeester. “Dit was 
nie nodig nie. Daar was geld.”

En WiFi is beslis ’n katalisator vir verandering. “Dit gaan beslis 
help in die lang stryd om menswaardigheid te herstel, die 
ekonomie te laat groei en werkloosheid te beveg.”

Hy dink aan daardie jong mediese student in Hammanskraal wat 
saans laat by die huis kom; hy kan gratis WiFi op sy foon gebruik 
om te Google, om antwoorde te kry, om verbindings te vorm en 
om te leer.

“Skielik hang sy akademiese vordering nie meer af van sy 
geografiese ligging nie. Dit hang nou af van sy honger om kennis 
op te doen.”
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“Ons doen dinge wat voorheen nie met die openbare sektor en 
plaaslike regering geassosieer is nie,” sê hy. “Die plaaslike regering 
word met dienste soos vullisverwydering en elektrisiteit en water 
geassosieer. Ons neem dit na die volgende vlak.”

As iemand hom aan die einde van sy termyn moet vra wat hy vir 
die afgelope vyf jaar gedoen het, sal hy vinnig antwoord: “Het jy 
’n foon in jou sak? Haal dit uit en gaan na Tshwane Free WiFi. Jy 
sal die wêreld byderhand hê.”

By die HL Setlalentoa High School in Ga-Rankuwa drom ’n 
groep opgewonde leerders om ’n TV-aanbieder saam, wat met sy 
mikrofoon gereed staan en na die kamera kyk.

Dit is moeilik om elektromagnetiese deeltjies af te neem soos wat 
dit deur die lug beweeg en daar is net sóveel beeldmateriaal wat 
’n mens kan afneem van jongmense wat op hul sleutelborde of 
skerms tik. 

Hy het dus ’n idee vir die einde van sy insetsel en na ’n paar 
repetisies is hy gereed.

Een, twee, drie ... en om hom spring die leerders in die lug, waai 
hul arms, juig en skree: “Ons is mal oor Tshwane Free WiFi!”

Jongmense, sê die burgemeester, is radikaal. As jy hulle aan jou 
kant het, sal als in die haak wees. Jy kan nie van hulle verwag om 
jou kwartaallikse vergaderings by te woon en na jou politieke 
toesprake te luister nie.

Jy moet in hul eie ruimtes met hulle kommunikeer: Facebook, 
Twitter, Instagram. Jy moet ’n metode vind om ’n gesprek met 
hulle te voer.

Hiervoor is daar ’n presedent: die pro-demokratiese beweging 
wat deur die Midde-Ooste versprei het en as die Arabiese Lente 
bekend staan. 

“As jy die Arabiese Lente beskou, was dit die ideale storm,” sê die 
burgemeester. “Daar was drie dinge teenwoordig. Die eerste was 
die proporsionele verteenwoordiging van die jeug. Hulle was in 

die meerderheid. Die tweede was dat die meerderheid jongmense 
werkloos was. Die derde was toegang tot sosiale media. Dit is 
besig om hier te gebeur. My punt is, ons is besig om ’n revolusie 
van stapel te stuur.”

Dit is natuurlik nodig om te noem dat die opbloei van die 
Arabiese Lente weens afsku vir die bestaande regering was, ’n 
groeiende ontevredenheid met leiers wat uit voeling met hul 
mense se behoeftes was. Die burgemeester hoef nie daaraan 
herinner te word nie.

“Jy kan dit op twee maniere beskou,” sê hy. “Dat daar nog 
’n Arabiese Lente op pad is, of dat daar nuwe geleenthede vir 
jongmense sal wees. Ek beskou dinge vanuit ’n meer positiewe 
perspektief.”

En hy glimlag met sy kenmerklike burgemeester-glimlag, die 
glimlag wat jy gedurig sal sien, op sy Instagram-blad en sy 
Facebook-blad, die glimlag wat jy sal sien wanneer hy hande 
skud en iemand in die openbaar groet, die glimlag van Sputla, 
die Free WiFi-burgemeester van Tshwane. 

“Ek kyk na die positiewe revolusie.”
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Ambassadeurs van inligting

“Eers ignoreer hulle jou, 
dan lag hulle vir jou, 

dan baklei hulle teen jou, 
dan wen jy.”

Mahatma Gandhi 

In die parkeerterrein van die Kasteel (’n imposante fort bo-op 
’n heuwel in die voorstad Faerie Glen wat deur die entrepreneur 
Corné de Villiers gebou is) maak James Devine die bagasieruim 
van sy Jeep oop en haal iets uit ’n kettingwinkel-plastieksak. Dit 
was ’n lang dag in die veld waar hy besig was om veselbreuke te 
herstel, verbindings na te gaan, by lere op en af te klim, sy weg 
oor grondpaaie te baan en slaggate mis te ry.

Hy haal ’n blikkie deodorant uit, lig sy hemp op en spuit. So ja, 
dis beter.

Sweempies houtskaafsels en kaneel hang in die lug, amper soos 
WiFi-seine, en James, lank, bebrild en vol rustelose energie, loop 
vinnig terug na die ingang. 

Dan kerm sy iPhone met ’n notakennisgewing en hy loer na sy 
Whatsapp – hy onthou skielik dat hy nog iets wou deel. ’n Video 
wat hy ’n paar dae gelede by die winkelsentrum geneem het.

“Ek was in Edgars om deodorant te koop,” vertel James, “en die 
dame by die grimeertoonbank kom na my en roep, ‘Project 
Isiswe!’”

Eers het James gedink dat hy skielik beroemd in Tshwane is, maar 
toe besef hy dat hy die T-hemp dra. Dit was steeds so ’n mooi blyk 
van waardering dat hy die dame, wat naby ’n sone met gratis internet 

in Mamelodi bly, gevra het om ’n paar woorde op video te sê.

Hier glimlag sy dus en sê bo-oor die gedruis van die winkel: “Dit 
is baie lekker, ons is mal daaroor en dit werk vir ons ... ons doen 
ons opleiding aanlyn en dus help die internet baie. Ons is mal 
daaroor.” Haar oë, wat omring is deur wimpers met maskara wat 
keurig aangewend is, verhelder. “Dit is so wonderlik!” En sy lag.

Dit is oomblikke soos hierdie, sê James, wat sy werk die moeite 
werd maak, wat hom daaraan herinner dat hy nie bloot in die 
inligtingstegnologie werksaam is nie, maar dat hy as’t ware ’n 
afgevaardigde vir inligting is.

In party IT-organisasies beteken die titel “hoof-inligtingsbeampte” 
dat jy soos ’n baas in ’n kantoor kan sit terwyl die “techies” die 
vuil werk moet doen. Maar James voel ongemaklik en geïrriteerd 
by ’n lessenaar, ingehok deur die voorspelbaarheid van roetine 
en die las van papierwerk.

Sy natuurlike habitat is die veld, en die baadjie wat hy werk toe 
dra is mouloos en reflektief. Hy is die oplosser van probleme, ’n 
troubleshooter.

Dit is laatmiddag by die Kasteel en buite die vensters is die lug 
donker en wispelturig, die wind en donderwolke broei bo die 
laagliggende heuwels.

James gesels oor die aand wat hy moes uitgaan na ’n kantoorgebou 
in die stadskern van Johannesburg. 

Hy is met die hysbak op na die 13de verdieping en om die hoek 
staan daar ’n hemplose man met ’n vuurwapen teen sy bors. Sy 
eie vuurwapen. “Hy het homself gyselaar gehou,” sê James, “en sy 
eksvrou en dogter was in ’n ander vertrek.”

James het sy R5-vuurwapen laat sak en ’n bevel oor die radio 
geroep. Die hysbak se klokkie het gelui en twee van sy spanlede 
het uitgestorm terwyl hy sy hand opgelig het om hulle te keer. 

“Ek kon hom uiteindelik oortuig om sy hemp aan te trek en sy 
dogter te sien, en terwyl hy besig was, kon ons hom oorrompel.”
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James klap sy hande saam en eggo die gekraak van donderweer 
op die horison. “Dit was vreesaanjaend, hè!”

Dit was natuurlik lank terug, toe James nog ’n polisiereserwe en 
adjudant-offisier in die blitspatrollie was.

Hy wou nog altyd op die voorste linie wees en ná skool – “My 
hoogste punt in matriek was ’n D, en dit was vir Afrikaans” – het 
hy hom na sy Skotse herkoms gewend en aangesluit by die Royal 
Highland Fusiliers, Prinses Margaret se regiment. Toe het sy knie 
ingegee.

“Voel hier,” sê hy en hou sy knieskyf. Dit voel los, soos ’n bord 
wat los bo-op ’n toring skottelgoed in ’n wasbak gepak is. Maar 
hy gaan sy gang.

Een oggend, tydens ’n stappie op die gronde van die Uniegebou 
in Pretoria waar die reuse-bronsbeeld van Nelson Mandela sy 
arms uitsteek om die volmaakte simmetrie van die torings te 
omspan, kyk James op na ’n hoë denneboom en knik tevrede.

Hoog in die takke is ’n Project Isizwe-boks en -antenna aan die 
boomstomp gemonteer – noukeurig geposisioneer om sy sein uit 
te straal. Dis ’n WiFi-boom.

Maar wat James se oog vang, is die netheid van die bedrading, 
die punt styf vasgemaak en met kabeltou vasgebind. Jy oordeel ’n 
taak aan die toewyding tot die onsigbare besonderhede, net soos 
wat jy ’n houtwerker se kabinet aan die onsigbare voeë oordeel.

James is noukeurig oor hierdie dinge, want netheid is vir hom 
belangrik. Dit is ook die mag van die gewoonte.

Toe hy by Project Isizwe aangesluit het, het hy in townships rondgery 
en observasies gedoen vir WiFi-opvangsgebiede en gewonder 
waarom soveel mense spontaan weghardloop van sy motor. 

“Ek het skielik besef ek is in ’n klein gehuurde VW Polo, ’n wit ou 
met twee swart ouens wat stadig ry en net rondkyk. G’n wonder 
mense het gedink ons is polisiemanne nie.” Deesdae gebeur die 
teenoorgestelde.
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Mense sien die Tshwane Free WiFi-bakkie en die tegnikus op die 
leer en hulle drom saam; staan aan die onderkant van die leer en tik 
aan hul gewrigte asof hulle wil weet hoe laat dit is: “Hoe lank nog?”

Daar is ’n honger om te konnekteer, ’n dors vir inligting, en 
wanneer die netwerk eers werk, is daar byna nooit haakplekke nie.

James het ’n paar dinge in die weermag geleer en een van daardie 
dinge was dat ’n mens minder slaap nodig het as wat jy dink. 
Hy het een aand net voor middernag by die Kasteel weggery 
en toe hy ’n uur later aan die Wesrand van Johannesburg by 
die huis opdaag, het hy op sy rekenaar gesien dat een van die 
WiFi-gebiede in Soshanguve geblokkeer is. Niemand kon op die 
netwerk aanmeld nie.

Hy het die verstelling herstel en die eerste persoon het 22 
sekondes later aangemeld. Hy was nuuskierig om te sien wie nog 
so laat wakker is en hy het na die aanmeldings gaan kyk. Iemand 
was twintig minute voor een op ’n Maandagoggend besig om 
werk op Gumtree te soek.

Op die grasperk van die Uniegebou, in die skadu van daardie hoë 
WiFi-boom, tik James op ’n ikoon op sy foon. Die naald beweeg 
op die app; dit soek die sein en bepaal die spoed.

Die aflaaispoed is net oor die 7.2 Mbps. Dit is sowat dubbel die 
spoed wat die meeste van ons op ons ADSL-lyne tuis kry – as ons 
gelukkig is en dit ’n goeie dag is. Gratis is goed, maar gratis en 
vinnig is selfs beter.

“Dit is vreemd,” sê James, “maar wanneer ek in die sone is, is dit 
amper asof ek die WiFi fisies kan sien. Dit is asof ek die golwe 
kan sien. Kom ons plaas toegangspunte hier, vesel daar ...”

Hy dink terug aan die inhuldiging van President Jacob Zuma in 
2014 toe Project Isizwe gratis WiFi vir meer as 20 000 mense by 
die Uniegebou moes verskaf. 

Nou is die toegangspunte en vesel bedoel vir enige iemand wat 
hier loop. Demokrasie is in die lug. En dit is aan die beweeg.
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Die sein is ook op die A Re Yeng – “Let’s Go” in Sotho – die 
snelvervoerstelsel wat die stadskern aan die voorstede en 
townships van Tshwane verbind.

Die busse in hul jakarandapers en ekogroen kleure verkry WiFi 
deur hoëspoed-veseloptiese kabels, toegangspunte wat aan pale 
gemonteer is en draadlose eenhede wat diskreet aan die dak 
gemonteer is.

“Ons het ’n lugopening bo-op die bus geneem,” verduidelik James, 
“die onderkant met hoekslypers afgesny en toe die toerusting in 
daardie fop-lugopening gesit.”

Jy dink buite die boks en dan dink jy binne-in die boks.

“Dit is nie die rigting waarin ek geswot het nie,” sê James. “Ek het 
nog nooit eksamen geskryf nie. Maar ek is regtig goed daarmee 
om probleme op te los.”

Dit is nog ’n ding wat hy in die weermag geleer het. Moenie 
paniekerig raak nie.

“Wanneer dinge stukkend is, is dit stukkend. Om soos ’n 
afkophoender rond te hardloop, gaan nie help nie. Jy moet 
terugsit en na die volle prentjie kyk en dan ’n besluit neem. Selfs 
al neem jy die verkeerde besluit, kan jy altyd terugkeer en dit 
weer regmaak. Daar is niks erger as om bloot niks te doen nie.”

Terwyl ’n Hoëveldse storm woed, draai James in sy stoel om en 
vra vir ’n besoekende kollega: “Rob, hoe sou jy my filosofie oor 
tegnologie beskryf?”

Rob kyk op van sy rekenaar. Hy dink hard.

“Kan ek die woord ‘onafgewerk’ gebruik?” En hy verduidelik 
dadelik: “Onafgewerk, maar pragmaties. By tye is dit ’n bietjie 
grof, maar jy kry dinge gedoen.”

Die hoof-informasietegnikus glimlag. Dit is die antwoord wat hy 
graag wou hoor. En tog is daar meer in hierdie loopbaan as bloot 
tegnologie.

’n Ruk gelede het James Swaziland toe gery om ’n voorlegging te 
lewer oor die voordele van gratis WiFi toe sy seuntjie, toe drie 
jaar oud, oor die luidsprekerfoon opklink.

“Pappa,” sê hy. “Ek het die mooiste prentjie vir jou geteken, maar 
moenie bekommerd wees nie, Mamma gaan ’n foto neem en dit 
vir jou stuur.”

Op daardie oomblik, op die pad ver weg van die huis, op pad na 
die grens, het James geweet dat die wêreld vir ewig verander het 
en dat die dinge waaraan ons ons vandag verwonder, eendag so 
bekend sal wees dat ons nie eens twee keer daaroor sal dink nie.

Maar dit is juis om hierdie rede dat hy doen wat hy doen. Nie 
net omdat hy weet hoe om dinge te laat werk nie, maar omdat hy 
weet hoe om ’n verbinding te maak.
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Laat dit WiFi reën

 “Ons het ’n visie van Suid-Afrika waar swart en wit  
saam sal woon en werk as gelykes in omstandighede  

van vrede en voorspoed.” 

Oliver Tambo

Henning de Lange, met sy blou jeans en wit Project Isizwe-T-
hemp, sit op die patio by die Kasteel en kyk oor die grensmure na 
die heuwels van Pretoria. Hy trek sy oë op skrefies en vat ’n trek 
van sy Malboro wat hy so pas aangesteek het.

Die rook verdwyn in die vars hoëveldlug, die sonstrale glinster 
op die silwer-en-goudkleurige slangketting om sy nek.

Aan die onderpunt van die tafel is ’n mortierdop – eers ’n 
oorlogswapen, maar nou ’n koperornament wat sorgsaam 
gepoleer is en as ’n asbak dien.

“Ek is ’n ou wat maar huiwerig vir verandering is,” sê Henning. 
Sy stem is grof, laag en warm, soos ’n masjien wat stadig hout 
saag. “As hulle nou vir my kom vertel dat ek nie hier mag rook 
nie, dan soek hulle fokken moeilikheid.”

Maar niemand sê vir Henning de Lange dat hy nie mag rook 
nie. Hy het sy plekkie in die son verdien. Hy het douvoordag al 
die deure van die Kasteel kom oopsluit en ’n oog oor die maste 
en bokse en rye monitors gegooi terwyl hy gewonder het wat sy 
pligte vir die dag gaan behels.

Hy dra nie ’n horlosie nie, sê hy, en speel met die kleiner silwer-
en-goudkleurige ketting om sy gewrig. Hy is nie eens seker wat 
die datum is nie. Hy weet net dat jy wérk wanneer dit tyd is vir 
werk.
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“Jy kry twee tipes mense in hierdie wêreld,” sê Henning. “Jy kry 
’n ou wat werk toe kom en ’n ou wat kom om te werk.”

Party mense daag net op; party rol hul moue op en wérk.

Henning was 15 jaar oud toe hy by sy familiehuis in Boksburg-
Noord weg is: “My pa was ’n alkoholis, my ma was ’n joller.”

Hy het nog altyd met sy hande gewerk. ’n Passer en draaier, 
dieselwerktuigkundige, duikklopper, spuitverwer, myner. Hy 
hou daarvan om met die tasbare te werk – met dinge wat hy met 
’n hamer stukkend kan slaan en weer aan mekaar kan sweis om 
nuwe dinge te skep.

Hy sou ’n garage oopmaak nadat hy weg is by die platinummyn 
in Rustenburg. “Ek hou daarvan om met ou karre te werk,” sê hy. 
“Ek kan ’n Beetle vat, die deure afsny, dit langer maak. Ek kan die 
neus van ’n baie ou Citroen vat, en jy weet daai ou Fords met die 
Dickey-sitplekke? Sit daai ding aanmekaar en jy’t ’n taxi.”

Maar deesdae werk hy met die onsigbare. WiFi is ’n bietjie soos 
God, sê hy, en wys na die lug. “Partykeer moet jy net in iets glo 
selfs al kan jy dit nie sien nie.”

Wat hy wel glo, is dat WiFi lewens kan verander en sy getuienis 
daarvan begin by homself.

Hy was ’n bestuurder by Lonmin Platinum, en was verantwoordelik 
vir twee gemeganiseerde afdelings met 1 200 mense wat onder 
hom gewerk het. Hy het van die werk gehou en hy het goeie geld 
gemaak. Hy was egter terselfdertyd ’n maatskappyman in sy laat 
40’s wat vir pensioen en aandeelhouers gewerk het, en hy het 
gevoel dat hy ’n verandering nodig het.

En toe, op 16 Augustus 2011, op die verkoolde veld van 
Marikana, met die heuwels van Pilanesberg in die agtergrond, 
vlieg die koeëls en 34 mynwerkers sterf in die stof. Henning het 
álles gesien – hy was agter die dun blou lyn.

“Hulle het na die tyd vir ons gesê dat ons sielkundige behandeling 
moet kry,” dink hy terug. “Ek het na die ou gekyk en gesê, ‘weet 

jy, ek was ondergronds. Dit is ook nie aangenaam om te sien nie. 
Ek moes mense red en ek het mense in stukke gesien. Ek het nie 
’n sielkundige nodig nie. Wat ek nodig het, is dat jy my aan die 
einde van die maand betaal. Anders gaan jý ’n sielkundige nodig 
hê.’” Hy het daardie selfde dag bedank.

’n Paar maande later het Henning saam met sy vrou deur die land 
gereis met ’n bakkie en ’n karavaan. Hy was vry, maar verveeld.

“Ek het die bakkie drie maal ’n dag gewas, ek het die karavaan 
drie maal ’n dag gewas, ek het gaan inkopies doen, teruggekom, 
gaan swem. My vrou het gesê ek moet iets kry om te doen.”

Sy seun, Jacques, het as ’n kontrakteur vir Project Isizwe by die 
Kasteel gewerk. Hulle was op soek na tegnici wat maste kon opsit en 
die bokse kon programmeer. WiFi? Wat het Henning nou van WiFi 
geweet? Hy hou sy wysvinger krom in die lug: “Uit tien? Net ’n half.”

Natuurlik het hy geweet wat die internet is. Dit is ’n plek waar jy met 
’n muis kon kliek wanneer jy wou huis koop of jou kar wou verkoop. 

Toe iemand by die werkswinkel in die Kasteel gevra het, 
“Henning, kry asseblief vir my ’n sektor,” het hy geen idee gehad 
waarvan hulle gepraat het nie. Hy het na iemand geloop en 
stilletjies gevra: “Gee asseblief vir my ’n sektor aan.”

’n Sektor is ’n antenna wat aan die bokant van die mas gemonteer 
word om ’n WiFi-opstelling te maak. Hy weet dit nou. Hy weet 
nou hoe om dit van die grond tot in die lug te kry. Wie het nou 
tyd om ’n handleiding te lees? Jy leer deur jou eie vernuf, jy leer 
deur te kyk, jy leer deur te doen. En dan leer jy wat om nié te 
doen nie, wat net so belangrik is.

Hy het een middag laat in Soshanguve gewerk en die laaste 
afrondings aan ’n installasie aangebring deur ’n string bevele op 
sy skootrekenaar te tik.

Hy was op die foon met die Kasteel, besig met die roetine om 
die WiFi-installasie te toets en te voltooi. Die sein sou binnekort 
vanuit die nuwe WiFi-gebied vloei. Dit sou as’t ware WiFi reën.
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Dit was waarvan hy die meeste van sy werk in die span gehou 
het. Hy was ’n reënmaker. By die myn het hy altyd gevoel asof hy 
vir die aandeelhouers werk en vir húlle geld maak, eerder as vir 
homself. Maar nou werk hy vir die nasie – die Isizwe-nasie.

Hy het die koue staal teen sy keel voel druk. ’n Slagtersmes. Hy 
het gevries. Sy skootrekenaar, sy selfoon, sy rybewys. Weg.

’n Ander keer is sy GPS uit sy bakkie gesteel terwyl hy halfpad by 
’n leer op was. Hy het die dief agternagesit, gevloek en iemand op 
die hoek sien staan wat vir hom lag. Sy aandag was afgelei.

“Ek het sommer na hom gehardloop en vir hom presies vertel 
wat ek dink. Waarvoor lag jy? Hoekom het jy my nie gewaarsku 
nie?” As hy ooit in die ou vasloop wat sy GPS gesteel het, sal hy 
presies weet wat om te doen.

“Ek sal vir hom die laaier gee, want daar’s niks wat hy met ’n GPS 
kan doen sonder ’n laaier nie en daar is niks wat ek kan doen met 
’n laaier sonder ’n GPS nie.”

Hy weet dat party mense steel omdat hulle nie kos het nie, en 
ander steel omdat hulle iets sien om te steel. Hoe dit ook al sy, hy 
het geleer dat jy iemand saam met jou vat wanneer jy op die job 
is. Die een werk, die ander hou toesig. 

Hy het geleer dat jy soms die Tshwane Free WiFi-plakker op die 
bakkie moet sit – dit hou jou veilig, want sodra moontlike kapers 
die plakker van die Uniegeboue en die Kolonnades sien, besef 
hulle dat jy internet bring.

Hy het meestal geleer dat daar meer goeie mense as slegte mense 
is, maak nie saak waarheen jy gaan of wat jy doen nie. Hy maak 
maklik vriende. Hy praat Sotho en Fanagalô, die poliglot lingua 
franca van die myne. Maar nog meer as dit, praat hy WiFi.

Hy kry lekker as hy sien hoe die sein verskyn, daardie pols van 
die bandwydte wat nog ’n kolletjie by die netwerk voeg, maar vir 
hom is dit nie ’n kolletjie nie – dit is ’n mens. Dan is hy skielik nie 
meer ’n tegnikus nie. Hy is ’n ambassadeur. 
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“Daar is baie mense wat nou met slimfone rondloop,” sê 
Henning. “Jy sit vyf minute lank saam met ’n ou onder ’n boom, 
jy wys vir hom hoe om toegang tot die netwerk te verkry en wat 
hy daarmee kan doen. Ek sê jou, daardie ou sal voor ’n bus inhol 
om jou te groet wanneer hy jou weer sien.”

Henning verdien ’n derde van wat hy verdien het as 
mynbestuurder, maar daardie gevoel wat jy kry wanneer jy die 
boodskap versprei, om iemand tot WiFi te verwelkom – dit voel 
soos wanneer die baas vir jou ’n verhoging gee.

“Mense kan op die internet gaan, hulle kan die wêreld aanraak en 
dit alles weens iets wat jy daar geplaas het, in ’n boks. Jy sien die 
vreugde op mense se gesigte.”

Hy klem sy vuiste saam en probeer die ekwivalent teen sy eie 
verwysingsraamwerk opweeg.

“Dit gee vir my vreugde as ek ’n opgefrommelde kar kry en twee 
dae later sit ek met iets wat weer splinternuut lyk. Ek hou daarvan 
om ’n ding te vat wat nie werk nie, vas te stel waarom en dit dan 
reg te maak. Ek wil nie net my dae bestee om dinge in stand te 
hou wat al klaar werk nie.”
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Golwe van vryheid

“Die sterkste wapen van die onderdrukker,  
is die gedagtes van die onderdruktes.” 

Steven Biko

Project Isizwe verskaf WiFi wat gratis en oral beskikbaar is 
aan lae-inkomste-gemeenskappe, en is daardeur ’n model van 
hoëtegnologie-samewerking tussen die plaaslike regering en die 
niewinsgewende privaatsektor.

Dit was al laat in die aand toe die WiFi-gebied lewendig geword het 
en ’n vars skakel by die groeiende ketting gratis WiFi-gebiede gevoeg 
is wat oor die stadskern en townships van die Stad Tshwane strek.

In ’n kontrolekamer by die Kasteel sien die hoof-inligtingsdirekteur, 
James Devine, ’n skaduwee op die sekuriteitskerm.

Twee mans het geloop tot by die lamppaal met die 
metaalroeteerderboks wat die sein van die basisstasie opvang. 
Die mans het iets in hul hande gehad.

Devine, ’n voormalige reserwe van die blitspatrollie, zoem in. Die 
mans het die radiogolwe oor ’n veseloptiese netwerk opgevang en 
het op hul selfone staan en tik. Devine kon homself nie keer nie.

Hy het die interkom aangeskakel wat moontlike diewe en vandale 
moes afskrik.

“Goeienaand,” bulder hy. “Dankie dat julle Tshwane Free WiFi 
gebruik!” ’n Stem uit die lug wat tyding bring van ’n nuwe 
standaard van persoonlike vryheid in die 20ste herdenkingsjaar 
van Suid-Afrika se oorgang tot demokrasie.

Hy is ’n troubleshooter. Hy was in die weermag, ’n sersant in 
die 7 Suid-Afrikaanse Infanteriebataljon. Daar het hy iets van 
menslike gedrag geleer en dit het hom as mynbestuurder gehelp.

“Ek het die vermoë om reg deur mense te kan sien,” sê hy. Hy wys 
na die stoel oorkant hom. “Nou, jy kry ’n ou wat berge sal versit 
om iets vir jou uit te rig. Dan is daar die ou vir wie jy sê, ‘skuif 
daai bleddie stoel vir my,’ en hy sal na jou kyk en vra, ‘hoekom 
het jy my gevloek?’”

Henning is die ou wat die stoel sal skuif. Dit het ’n ruk geduur om 
uit te werk wat WiFi is, en waarom jy ’n projek nodig het om dit 
gratis aan mense te verskaf. Na al daardie jare wat hy edelmetaal 
uit die grond gedelf het, werk hy nou daaraan om data in die lug 
in te stuur.

“Dit was soos ’n geslagsverandering,” sê hy. “Als was nuut en 
anders.” Maar hy het skielik besef dat hy nie alleen is nie.

“Baie mense daarbuite is soos wat ek was. Hulle weet niks van 
hierdie nuwe wêreld nie. En dan gaan hul oë skielik oop. Dit is 
vir my baie belangrik dat mense sien wat ek gesien het. ’n Wêreld 
waar jy enige antwoord met die druk van ’n knoppie kan kry.”

Henning is nou 47 en hy voel vir die eerste keer in sy lewe soos 
iemand wat iets teruggee. Hy het nederig geraak. Dis nie dat hy 
van ’n hoogte af geval het nie – hy val steeds en hy weet nie waar 
presies hy gaan land nie. Maar hy is tussen mense vir wie hy 
omgee en hy doen ’n werk waarvoor hy lief is.

Jy móét in iets glo, sê hy terwyl hy sy sigaret dooddruk. Hy 
klim by die trappe van die Kasteel af, verby die kamer met die 
rye monitors, buitentoe na die sonlig, waar sy bakkie met die 
Tshwane Free WiFi-logo staan en wag. En hy glo in God en in 
WiFi. 
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Sedert November 2013 het Project Isizwe, ’n NWO wat privaat 
befonds word, die fondasie begin lê vir die bekendstelling van ’n 
droom.

Gratis WiFi wat oral beskikbaar is vir Suid-Afrikaners in armer 
gemeenskappe wat die digitale skeiding sal oorbrug – met 
volop data wat opvoeding, sosiale opbouing en ekonomiese 
bemagtiging sal voortbring. 

Die stigter en evangelis van die projek, Alan Knott-Craig, is ’n 
self-erkende “realistiese optimis” wat glo dat internettoegang 
’n noodsaaklike openbare diens is, net soos toegang tot water, 
gesondheidsorg en elektrisiteit. 

In sy vorige posisie as die uitvoerende direkteur van die mobiele 
sosiale netwerk Mxit, het Knott-Craig gehelp om ’n baanbreker- 
gratis WiFi-diens in Stellenbosch met behulp van die plaaslike 
munisipaliteit te loods.

Maar dit was beperk tot ’n klein area in die besige Wynland-
dorp, met sy grotendeels welaf populasie wat volop bandwydte 
het. Project Isizwe, soos wat die naam sê – Isizwe is Xhosa vir 
“nasie” – se vooruitsigte was baie meer ambisieus en egalitêr. 

“Gratis WiFi is kraanwater. 3G is gebottelde water,” sê Knott-
Craig. “Almal moet gratis kraanwater kan kry.”

Met ’n daaglikse beperking van 250 MB per gebruiker of 7,5 
gigagrepe per maand teen ’n gemiddelde spoed van tot 15 
Mbps regoor elke wyk van die stad, bied Project Isizwe “soveel 
meer as wat mense verwag of nodig het,” sê Zahir Khan, die 
hoofbedryfsbeampte van Project Isizwe, die man wat vertrou 
word om beloftes in realiteit te omskep. 

“Hou in gedagte dat die gemiddelde spoed van die netwerk in 
2013 1 Mbps was. In 2014 was die spoed 7 Mbps en hierdie jaar, 
in 2015, is die spoed 15 Mbps. Gedurende hierdie periode het 
die koste daaraan verbonde om ’n WiFi-gebied op te rig met 11% 
verminder.” 
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Hoe kry Isizwe dit reg om spoed 15 keer te vermeerder en die 
koste met 11% te verlaag? Maklik. Isizwe is ’n niewinsgewende 
maatskappy. Soos wat die netwerk groei is daar enorme 
skaalbesparings. In plaas daarvan om ’n dividend aan 
aandeelhouers te betaal, herbelê Isizwe die surplus in die netwerk. 
Die resultaat is vinniger netwerke en laer koste elke jaar.

“Ons oorbrug die digitale skeiding deur gratis WiFi te verskaf 
aan dié wat die internet die meeste nodig het.”

Dit is selfs goed genoeg om video-op-aanvraag te kan kry, 
sodat verbruikers op die toegewyde Tshwane WiFi-TV-
netwerk kan inskakel wat hiper-plaaslike aktuele sake, sport- en 
leefstylprogramme bied.

Die projek se mantra vir sukses is ook die beginsel om verwagtinge 
te beheer.

“Ons is spaarsamig, ons is gefokus en ons maak berekende 
beloftes,” sê Khan. “Die beste innovasie spruit uit skaars 
hulpbronne. Jy word geforseer om aan nuwe, slim maniere te 
dink om dinge gedoen te kry.”

Project Isizwe vra die Stad Tshwane 19 sent per gigagreep vir 
WiFi-datakapasiteit. Vergelyk dit met ’n tipiese voorafbetaalde 
koste van R2 per megagreep by Vodacom. ’n Gigagreep is ’n 1 
000 keer groter as ’n megagreep. Dit beteken dat Vodacom 10 
000 keer duurder as Tshwane Free WiFi is.

Dit is maklik om te sien waarom munisipaliteite ’n 
niewinsgewende telekommunikasie-maatskappy so aanloklik 
vind om internettoegang as ’n basiese diens aan te bied.

Project Isizwe is reeds in sy tiende fase met meer as 750 
aktiewe gebiede en meer as 800 000 gebruikers by skole, 
gemeenskapsentrums en parke. Project Isizwe en die Stad 
Tshwane is dus ’n model van samewerking tussen ’n plaaslike 
munisipaliteit en private inisiatief.

Knott-Craig het lof vir Kgosientso Ramokgopa, die uitvoerende 

burgemeester van Tshwane, wat aangedring het op ’n volle 
voorlegging aan sy raad die dag ná sy eerste koffie-afspraak met 
die sosiale entrepreneur van Stellenbosch. 

Die voorstel om ’n baanbreker-, gratis WiFi-netwerk op die 
stad se bestaande internet-infrastruktuur te abba, was amper 
onmoontlik om van die hand te wys.

“Ek het gesê kom ons waag ’n kans en as dit nie werk nie, hoef 
julle ons nie te betaal nie,” vertel Knott-Craig. “Die definisie 
van wat werk en wat nie werk nie, het van die Stad Tshwane 
afgehang. Ons het al die risiko op ons geneem, wat baie anders as 
die normale benadering van die privaatsektor is.”

Die risiko het vrugte afgewerp en vandag beskou die burgemeester 
Tshwane Free WiFi as ’n legendariese stap in die rigting van 
internettoegang as basiese mensereg in Suid-Afrika.

“Moed is die beste menslike eienskap,  
want dit waarborg al die ander eienskappe.”

Winston Churchill

“Ons was gelukkig genoeg om ’n politieke leier met visie en 
die moed om ’n risiko te neem te kon ontmoet. Tesame met sy 
wêreldklas- uitvoerende span wat deur die stadsbestuurder Jason 
Ngobeni gelei word en deur die groepsdirekteur, mnr. Dumisani 
Otumile ondersteun word, het ons beslis die geluk aan ons kant 
gehad,” sê Kahn.

Soos wat Otumile sê: “Die regering moet intree waar daar ’n 
mislukking in die mark is. Die huidige koste van kommunikasie 
in Suid-Afrika wys hierdie mislukking duidelik. Dit is waarom 
die stad die koste verlaag; om te verseker dat al ons burgers gelyke 
geleentheid het om inligting te verkry, om te kommunikeer en 
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om ’n katalisator vir positiewe groei en verandering te wees; dit 
is Tshwane Free WiFi!”

Otumile is nou een van die toonaangewende munisipale hoof-
inligtingsbeamptes in die wêreld. Hy is ’n erkende pionier 
in munisipale telekom-netwerke om die digitale skeiding te 
oorbrug. 

Die projek is sedertdien ook in die Wes-Kaap bekendgestel, waar 
die prioriteit weer eens WiFi as poort na opvoeding en werk 
is. Dit was weer die druk van ’n dapper politieke leier wat dit 
moontlik gemaak het. Die premier Helen Zille het haar volle 
gewig ingegooi om planne vir gratis WiFi in werking te stel.

Die statistieke toon dat die meeste gebruikers die diens vir sosiale 
media en Youtube-video’s gebruik. Maar die moontlikheid om 
deur Wikipedia te leer en om werk deur Gumtree te soek is wel 
daar vir enige iemand wat van dié dienste gebruik wil maak.

Dit is wat die twee mans wou doen toe hulle laat daardie nag 
die sein in Mamelodi gebruik het, vertel James Devine, die hoof-
tegnologiebeampte vir Project Isizwe.

“WiFi het die mag om lewens te verander,” sê hy. En as dit 
gratis en oral beskikbaar is sodat die openbare sektor, privaat 
ondernemings en burgers met mekaar in verbinding kan tree, 
wie weet? Dit kan selfs die koers van ’n nasie verander.

Nawoord 

“Ons sal met tyd in ’n posisie wees om die grootste geskenk 
moontlik aan Suid-Afrika te kan gee – ’n meer menslike gesig.”

Steven Biko

Dit het alles in April 2012 begin. Terwyl ek Mxit bestuur het, het 
ek ’n ooreenkoms met die Stellenbosch-munisipaliteit aangegaan 
om gratis WiFi in openbare ruimtes beskikbaar te stel.

Mxit sou die bandwydte en toerusting verskaf, en die munisipaliteit 
sou ons toelaat om hul geboue en elektrisiteit te gebruik.

Die idee het ontstaan uit my ervaring by iBurst, ’n draadlose 
breëbandverskaffer wat gedurig gesukkel het om wins te toon 
weens die hoë koste daaraan verbonde om ’n netwerk met slegs 
data te bedryf, en die eindelose prysoorlog op datapryse.

By Mxit het ek besef dat party ondernemings massiewe veselpype 
op hul eiendom het en alhoewel hulle vir die hele pyp betaal, 
hulle slegs ’n breukdeel van die kapasiteit gebruik.

Die ongebruikte kapasiteit se koste word vermors.

Munisipaliteite besit oral geboue. Kombineer die ongebruikte 
veselkapasiteit en munisipale geboue, kry goedkoop WiFi-
toerusting en SIEDAAR! Jy kan openbare gratis WiFi-netwerke 
ontplooi en die internet aan almal beskikbaar stel.

En toe begin dinge so ’n bietjie skeefloop.

In Oktober 2012 is ek by my eie maatskappy uitgeskop. Presies ’n 
jaar nadat ek Mxit gekoop het, het ek en my vennote verskil oor 
hoe om ’n tegnologiemaatskappy te bestuur. Die probleem was dat 
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hulle die meerderheid aandele gehad het en ek wou nie uittree nie.

Toe loop ek. Op 19 Oktober 2012 het ek ’n boks vol persoonlike 
besittings gepak en huis toe gegaan. Dit was ’n slegte tyd in my 
lewe. Ek voel asof ek my gesin, my vrou, my ouers, my skoonouers, 
my kinders, my vriende, my vennote en my personeel in die steek 
gelaat het.

Gelukkig het ek met ’n sterk vrou getrou en sy het gesê ek moet 
sterk wees. Ons het saam met die kinders op ’n vliegtuig geklim en 
twee maande lank in ’n RV deur die Amerikaanse platteland gery.

Met my terugkeer na Suid-Afrika in Desember 2012 was ek weer 
oukei. My selfvertroue en balansstaat het daaronder gely, maar 
van ’n paar dinge was ek seker. Ek wou ’n entrepreneur wees en 
ek wou ’n verskil in my gemeenskap maak.

Ek het geweet dat Suid-Afrika die beste land in die wêreld is om 
in te woon, nie net in vergelyking met al die ander lande wat ek 
al kon besoek nie, maar omdat die land soveel geleenthede het. 
’n Geleentheid om geld én ’n verskil te maak.

In 2013 het ons volstoom ’n nuwe maatskappy begin wat gefokus 
het op moedertaal- opvoedkundige apps vir kinders onder sewe 
jaar. Geïnspireer deur ons tog deur Amerika, wou my vrou vir ons 
kinders tablette gee om hulle besig te hou, maar ons wou seker 
maak dat die inhoud gesond was en hulle in staat sou stel om al 
die Suid-Afrikaanse tale te leer, nie net Amerikaanse Engels nie.

Nadat ek in 2012 by Mxit weg is, het ek die Stellebosch Free WiFi-
inisiatief verwaarloos. Ná die druk wat ek van plaaslike inwoners 
ontvang het, het ek besluit om voort te gaan waar Mxit opgehou 
het deur Project Isizwe te skep – ’n niewinsgewende maatskappy 
wat munisipaliteite kon help om gratis WiFi-netwerke aan arm 
gemeenskappe beskikbaar te stel.

Tot my verbasing het Stellenbosch my voorstelle om hul netwerk 
oor te neem, verwerp. Ek het Kaapstad genader. Die hoof-
inligtingsbeampte van Kaapstad, Andre Stelzner, het vir my koffie 
aangebied en beleefd gesê: “Dankie, maar nee dankie.”

“Moenie meedoen aan kwaadheid wat deur  
dwaasheid verduidelik kan word nie.” 

Anoniem

Jy speel seker? ’n Land vol ongelykheid en ek kan nie een 
munisipaliteit opspoor wat daarin belangstel om die konsep van 
internettoegang as basiese diens te toets nie?

Ek het besef dat ek met die verkeerde mense praat. Die Wes-
Kaap is nie Suid-Afrika nie. Gauteng is Suid-Afrika.

“Wees die verandering wat jy graag  
in die wêreld wil sien.”

Mahatma Gandhi

Laat ek eers iets verduidelik voor ek voortgaan. My oupa was 
die redakteur van ’n koerant. Dit is in my bloed. Ek glo in die 
belangrikheid van vinnige, vrylik beskikbare inligting vir 
’n gesonde demokrasie. Ek glo in die belangrikheid van die 
onafhanklike media, veral omdat tradisionele mediamaatskappye 
lyk asof hulle kompeteer om middelmatigheid en besig is om die 
digitale stryd teen bloggers te verloor, en advertensie-inkomste 
teen Google en Craigslist te verloor.

Ek hou van blogs – ek is self ’n blogger – maar ek wil nie hê 
dat die nasionale diskoers gedefinieer word deur ’n groep mense 
sonder enige opleiding in joernalistieke etiek, die nagaan van 
feite en algemene professionaliteit nie.

Omdat die internet tradisionele nuusbesigheidsmodelle 
vernietig, is dit belangriker as ooit tevore om seker te maak dat 
daar steeds nuuswaardige inhoud is. My poging om van die 
kantlyn weg te kom en betrokke te raak, was deur Branko Brkic 
in 2009 te befonds om Daily Maveric bekend te stel.

Ek was trots daarop dat ek ’n entrepreneur en passievolle 
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redakteur kon help wat die voortreflike aanlyn bron van politieke 
ontleding in Suid-Afrika begin het. Ek stem dalk nie met alles 
saam nie, maar ek is bly dat daar nog ’n stem in die duister is.

“Ek stem nie saam met wat jy sê nie, maar ek sal  
tot die dood toe veg vir jou reg om dit te mag sê.”

Voltaire

Ek het Branko gebel en gevra of hy enige iemand in Gauteng se ANC 
ken. Hy het my ge-cc in ’n e-pos aan Ranjeni Munusamy, wat my 
aangestuur het na Nkenke Kekana, wat my voorgestel het aan die 
uitvoerende burgemeester van Tshwane, Kgosientso Ramokgopa. 

Nadat ek my idee aan die burgemeester voorgelê het, het hy 
dadelik ingestem en verduidelik dat universele internettoegang, 
soos in die geval van die meeste administrasies, deel was van 
sy stad se strategiese plan. Die probleem was dat hulle nie ’n 
finansieël haalbare manier kon vind om ’n netwerk op te rig nie.

Isizwe was die antwoord op sy drome. Dit het gehelp dat my 
alma mater, The Glen High, teen sy ou skool, Atteridgeville High, 
sokker gespeel het.

Ons het ooreengekom om klein te begin. Fase 1 het uit 5 
toegangspunte bestaan en het R1 miljoen gekos. Ek en my 
vennote het al die risiko op ons geneem. “As jy nie daarvan hou 
nie, moenie betaal nie. Jy besluit wat die definisie van sukses is.”

Fase 2 was op dieselfde beginsels gegrond, maar hierdie keer was 
dit R53 miljoen wat ons nodig gehad het!

Ons het gespook om die geld in die hande te kry. Niemand het 
geglo dat ons in staat was om ons belofte na te kom en deur die 
stad betaal te word nie.

Ons hele uitvoerende span moes persoonlik geld aan Isizwe leen. 
Party van ons het selfs ons ouers om lenings gevra.

“Partykeer moet jy net spring,  
en jou vlerke vind op pad grond toe.”

Kobi Yamada

’n Engel het uit die bloute verskyn. HUG is ’n inisiatief van die 
versekeringsmaatskappy Hollard en die sosiale impakkonsultante 
Dalberg, wat spesifiek vir NWO’s hulp aanbied met 
oorbruggingsfondse.

Hulle het op nommer 99 ingestem om die kontrak te onderskryf, 
en met daardie waarborg het ons ’n lening van R15 miljoen by 
FNB gekry.

Ons het dit amper nie gemaak nie. Ons moes in Augustus 2014 
betaal word, maar in Julie het ons ons laaste bietjie geld oorgehad. 
En toe gebeur daar nog ’n wonderwerk.

Johan Nel en Clair Cobbledick van Gumtree het ons gekontak 
om hul ondersteuning aan te bied. Hul borgskap het ons oor die 
eindstreep gehelp. Die netwerk het betyds werksaam geraak en 
die Stad het in Augustus die rekening betaal.

Jy het nog nie ’n méér verligte groep mense teëgekom nie. 
Sedertdien het ons nie teruggekyk nie.

Ons het vinniger as ooit vooruit beweeg. Tshwane is nou die grootste 
munisipale openbare WiFi-netwerk op die kontinent Afrika, met 
meer as 800 000 toestelle wat aan die netwerk verbind is.

As jy eers toegang tot WiFi het, kan jy baie dinge uitrig. WiFi TV, 
WiFi Voice, WiFi Chat, WiFi Drive-in, om maar net ’n paar te noem.

Nie net kan jy nuwe dienste aan inwoners bekendstel nie, maar 
jy kan werk skep. Ons werf nou werklose jongmense in die 
townships om hulle self op te lei, en ons betaal ’n maandelikse 
toelae om die plaaslike stasies te laat voortbestaan.

Die jongklomp het vinnig in plaaslike WiFi-ghoeroes ontaard, 
en as daar nou een onveranderlike wet van die heelal is, is dat 
almal ’n WiFi-ou nodig het.
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“FGratis internettoegang is 
nie net ’n morele kwessie nie. 
Dis ’n basiese mensereg”  

“WiFi-toegang is  
soos paaie, water  
en elektrisiteit.  
’n Openbare diens.”

Ons land se bandwydteplan, SA Connect, is gereed om te verseker 
dat gesondheidsorgfasiliteite, skole en regeringsfasiliteite toegang 
tot vinnige, betroubare breëbandkonnektiwiteit het.

Die visie vir hierdie beleid is om teen 2030 breëband aan elke 
Suid-Afrikaner te kan voorsien.

Ons glo dat Tshwane Free WiFi die toonbeeld vir die hele land 
kan wees. Gratis WiFi kan op openbare vervoer beskikbaar wees. 
As jy nie ’n motor besit nie, gaan die regering nie ’n bushalte voor 
jou deur plaas nie.

Maar die regering moet verseker dat jou deur loopafstand van 
die naaste bushalte is. 

Dieselfde geld vir breëband. Die regering kan nie bekostig om 
elke huishouding aan ’n veselkoord of ADSL te koppel nie. Maar 
hulle kan wel verseker dat elke liewe huishouding in Suid-Afrika 
binne loopafstand van die naaste gratis WiFi-gebied is.

Sodoende kan dit 500 000 permanente werke skep, meestal 
in plattelandse gebiede, vir plaaslike WiFi-tegnici om die 
netwerk in stand te hou en om dan winsgewende draadlose 
breëbandondernemings te begin deur dienste aan die 
huishoudings in hul gemeenskap te verskaf.

“Die manier om die wêreld te laat lewe is om te vind  
wat jou lewendig maak, en dit agterna te sit.”

Joseph Campbell

Ons is begeester met wat gratis WiFi vir Suid-Afrika kan doen. 
Ons is lief vir wat ons doen. Ons is geseënd om in ’n land soos 
Suid-Afrika te woon, met leiers soos Kgosientso Ramokgopa.

Ek hoop dat hierdie storie jou net soveel sal inspireer soos wat dit 
ons geïnspireer het.

Die toekoms is blink.



“As die idee nie aanvanklik belaglik lyk nie,  
is dit hopeloos.”

Albert Einstein
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WiFi is nie sexy nie. Dis ’n basiese diens.

Die Stad Tshwane glo dat internettoegang die grootste 
middel tot bemagtiging vir ekonomiese ontwikkeling, 
opvoeding en sosiale aanvaarding is. Dus behoort gratis 
WiFi ’n openbare diens te wees, net soos water, elektrisiteit 
en paaie, en alle inwoners behoort geregtig te wees op ’n 

gratis kwota wat deur die regering voorsien word.

In November 2013 het die uitvoerende burgemeester, 
Kgosientso Ramokgopa, die eerste fase van die Tshwane 
Free WiFi-projek aangekondig, wat WiFi na openbare 
ruimtes gebring het vir inwoners van armer en plattelandse 

gemeenskappe in die munisipaliteit.

Teen September 2015 het die netwerk gegroei en is dit nou 
die grootste munisipale openbare WiFi-netwerk in Afrika.

Tshwane Free WiFi is ’n reusesukses vir ons mense en 
ons nasie. Dit kry lof van die jeug en raak die lewens van 

derduisende Suid-Afrikaners.

Hier is die storie van hoe Tshwane dit gedoen het.

Alle opbrengste gaan aan
Free WiFi For Africa NPC,

wat handel dryf as Project Isizwe.

die storie van

GRATIS WiFi
 in Tshwane

Gratis WiFi vir Suid-Afrika


