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Naaldenveld, 12 april,   
Het proces inzake de 
verdwijning van Dr. 
Livingstone is begonnen. 
De Boesmans, Zulu’s en 
Xhosa’s hebben 
gisteravond de 
mogelijkheid gehad 
zichzelf te verdedigen. 

Ook heeft iedere stam zich 
gepresenteerd met hun 
eigen strijdlied. De Zulu’s 
deden dit het minst van 
allemaal, waardoor hun 
beschuldigingen minder 
geloofwaardig over 
kwamen bij de rechter. 
Echter kregen de Xhosa’s 
de meeste 
verdachtmakingen aan 
hun broek, op dit moment 
worden zij ook het meest 
verdacht door de rechters. 
Het wordt dan ook erg 
heet onder hun voeten, de 
thermometer is al aardig 
gestegen. 

 

 

 

Vanavond gaat de zitting verder en men hoopt nieuwe 
bewijslast te hebben gevonden tegen één van de 
stammen. 

De planning voor de rest van het weekend ziet er als 
volgt uit; 

Vandaag;                   

19.15 uur Bijeenkomst groepsoudsten 

20.00 uur Verzamelenop de zandvlakte 

22.00 uur Voortgang rechtszaak                                                    

Morgen;                        

Uitspraak vonnis                

Xhosa’s op dit moment het meest verdacht 

Jaargang 86 
Oplage 350.000 

Zaki; boem, boem, boem wordt Brrr Brrr Brr 

Naaldenveld, 12 april 

Het stamhoofd van de 
Zulu’s, Zaki Zulu, begon 
de avond erg strijdlustig 
met zijn strijdlied; We 
are growing, boem, 
boem, boem. Later op de 
avond begon hij steeds 
rustiger te worden. Komt 
dit omdat hij meer van 
deze zaak afweet of heeft  

dit een andere oorzaak?  

De geruchten gaan rond 
dat deze kalmte een an-
dere redden heeft. Zaki 
zou het namelijk erg 
koud gehad hebben. 

Adres RSW-terrein: 

Scoutcentrum het 
Naaldenveld 

Zuidlaan 47 

2116 GA Bentveld 
(Aerdenhout) 

 

Voor spoedgevallen 
is de RSW-
organisatie te 
bereiken op 
telefoonnummer: 06-
20420315 
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Het Weer 

Interview 
Ook vandaag weer een interview, deze keer met 
groepje 17 van de Shawano’s uit Lisse. 

Wat is het volgende wat jullie gaan doen? 

We gaan nu een tocht lopen waarbij we op zoek 
gaan naar sporen van Dr. Livingstone. 

Waren jullie gister de 7 vermiste  shawa 
zeeverkenners? 

Ja wij hebben gister in het donker van  de nacht 
getrotseerd om de gezelligheid in andere tenten 
op te zoeken. 

Wat eten jullie vanavond? 

Shoarma 

Welke stam is volgens jullie schuldig? 

Ja wij zelf natuurlijk ;) we hadden honger. 

 

 

 

Heb jullie er nog zin an dan? 

Ja maar natuuuuuurlijk  

Geloven jullie nog in sinterklaas? 

Je gaat me toch niet vertellen dat ie voor niks ieder jaar uit Spanje 
hierheen komt dobberen. 

Zoektocht naar sporen in 
de bosbouw 
 
 
 
 
 

 

 

De hele dag zijn de stamen in de weer geweest 
om de bosbouw te doorzoeken naar sporen van 
de verdwenen Dr. Livingstone. Op dit moment 
is er nog niet bekend of, en zoja wat, er gevon-
den is. We hopen vanavond meer te weten te 
komen. 

Ook zijn de stamen op safari geweest, om te 
kijken of ze daar wijzer van werden en om be-
lastend material te vinden voor de andere sta-
men. 


