
Het mooie Zuid-Afrika is een fantastische 
vakantiebestemming met een scala aan 

mogelijkheden qua natuur, kunst, 
cultuur en culinaire ontdekkingen. Het bezoeken 

van waanzinnige restaurants en prachtige 
wijnhuizen in de Western Cape maakt vaak 

onderdeel uit van de ultieme reis naar 
de Rainbow Nation. 

Ook Damiano en Belinda D’Alba werden gegrepen door de schoonheid van 

Zuid-Afrika en besloten dat zij meer wilden dan alleen maar “op vakantie 

gaan”, temeer omdat Belinda historische banden met het land heeft. Ze 

startten African Wines en maakten samen met de Health Promoters Zuid-

Afrika en Harold Robles een speciale wijn voor het goede doel (zie pagina 

XX). Een gesprek over liefde, wijn en Zuid-Afrika.

Hoe kwamen jullie ertoe om naar Zuid-Afrika te gaan?

Belinda: ‘Mijn ouders hebben van 1950 tot 1965 in Johannesburg gewoond 

en mijn broer en zussen zijn daar geboren. Ik ben zelf van 1968, maar kreeg 

veel mee van de herinneringen van mijn familie; de foto’s, de films, de 

verhalen, het fascineerde mij. Toen mijn oudste zus 60 werd zijn we samen 

naar Zuid-Afrika gegaan en ik was direct verkocht. Ik voelde me meteen 

thuis en wilde niet meer weg.’

Damiano: ‘Belinda was helemaal hoteldebotel van het land en het jaar erna 

zijn we samen gegaan. We bezochten de Western Cape en ik was onder de 

indruk van de hotels, lodges, de kwaliteit van het eten en de wijnen. We 

hebben zelf restaurants en importeerden al Italiaanse wijnen, dus die liefde 

en interesse is onderdeel van ons DNA. We ontmoetten veel mensen uit de 

industrie en geleidelijk ontstond het idee om zelf Zuid-Afrikaanse wijnen te 

gaan importeren naar Nederland.’

Hoe selecteren jullie de wijnen die jullie importeren?

Belinda: ‘We zagen dat er heel veel wijnen uit Zuid-Afrika hier te krijgen 

waren in Nederland, maar toch vaak van bekende wijnhuizen en grote 

organisaties. We zagen ook de enorme tegenstellingen in Zuid-Afrika 

tussen arm en rijk en de strijd die kleine ondernemers moeten voeren om 

succesvol te zijn. We wilden wijnen importeren van kleine, onafhankelijke 

wijnmakers en ook van bedrijven, die daadwerkelijk iets doen voor de 

gemeenschap en natuur in Zuid-Afrika. Duurzaamheid en maatschappelijke 

betrokkenheid vinden wij enorm belangrijk. Daarnaast zijn loyaliteit, 

progressiviteit, passie en onderscheidenheid onze kernwaarden.’

Damiano: ‘We hebben ruim 20 wijnproducenten gevonden, die deze 

waarden vertegenwoordigen en waar we een heel bijzonder contact mee 

hebben. We zijn nu ruim 3 jaar bezig en het is geweldig om samen met 

hen te bouwen aan dit bedrijf. Succes komt als je het samen doet, en 

doordat we regelmatig in Zuid-Afrika zijn bouw je een nauwe band op met 

de wijnmakers en producenten. In maart hebben we een “Get-Together” 

georganiseerd, waar iedereen elkaar ontmoette en elkaars wijnen kon 

proeven. Dat was een bijzondere ervaring.’

Waar kunnen onze lezers jullie wijnen vinden?

Belinda: ‘We verkopen onze wijnen online via www.africanwines.nl en 

we hebben ook een winkel in Scheveningen”. Op onze site lees je niet 

alleen over de wijnen en wijnmakers, maar besteden we ook aandacht 

aan de projecten die wij en zij steunen middels onze campagne “Give with 

Gratitude”. Daarnaast is het natuurlijk geweldig om straks als het weer kan 

de wijnhuizen zelf te bezoeken. Een soort alternatieve wijnroute voor de 

ervaren reiziger kun je het noemen.’

Damiano: ‘We vertegenwoordigen een aantal wijnhuizen, die ook 

restaurants, tasting rooms of cottages hebben en die zeker een bezoek 

waard zijn als we eindelijk weer naar Zuid-Afrika mogen reizen. Al deze 

wijnen (en de wijnen van onze kleine onafhankelijke producenten) zijn te 

vinden op onze website en in onze winkel. We geven graag persoonlijk 

advies en kunnen de lezer ook in contact brengen met onze producenten als 

ze naar Zuid-Afrika gaan.’

African 
Wines
WIJNEN IMPORTEREN UIT
LIEFDE VOOR ZUID-AFRIKA



Zelf de wijnhuizen van African Wines in Zuid-Afrika bezoeken. 

Dit zijn de tips van Belinda en Damiano D’Alba:

🍷  Anysbos Wines in Botrivier - tasting room & cheese farm - op afspraak

🍷  Black Elephant Vintners in Franschhoek - tasting room muzikale proeverijen 

- op afspraak

🍷  Cavalli Wine Estate in Stellenbosch - restaurant & tasting room & art gallery

🍷  Dalla Cia Wines & Pane e Vine in Stellenbosch - trattoria / tasting room

🍷  Druk-My-Niet Wine Estate in Paarl - tasting room & cottages

🍷  Fryer’s Cove in Doringbaai- restaurant & tasting room

🍷  Knorhoek Wines in Stellenbosch - tasting room, restaurant & hotel

🍷  M’hudi & Harold Wines in Stellenbosch - tasting room

🍷  Painted Wolf Wines in Franschhoek - tasting room

🍷  Paserene in Franschhoek - tasting room

🍷  Piekenierskloof Wines in Citrusdal - tasting room & restaurant/kamers op 

aanvraag

🍷  Quoin Rock Wine Estate in Stellenbosch – restaurant, tasting room & picnick 

area

🍷  Uva Mira in Stellenbosch - tasting room

SPECIALE OOG VOOR AFRIKA AANBIEDING
Graag laten wij u kennis maken met de premium wijnen 

van African Wines met een exclusief OOG VOOR AFRIKA 

ASSORTIMENT

Dit exclusieve pakket van 6 flessen bestaat uit:

🍷  MCC Brut van Black Elephant Vintners

🍷  Peloton Blanc 2016 van Painted Wolf  

🍷  Sauvignon Blanc 2018 Namysto van Quoin Rock Wine Estate

🍷  Chenin Blanc 2019 van Knorhoek Wines

🍷  Black Beauty Shiraz 2018 van Cavalli Estate

🍷  Cabernet Franc 2012 van Druk My Niet

Normale prijs € 102,95 - bestel via www.africanwines.nl 

met code OVA2021 voor € 91,50

Voor meer informatie:

www.africanwines.nl - belinda@africanwines.nl

Palaceplein 13 - 2587 WE Den Haag

+31 70 250 52 80

“We wilden wijnen importeren van kleine, 

onafhankelijke wijnmakers en ook van bedrijven, 

die daadwerkelijk iets doen voor de gemeenschap 

en natuur in Zuid-Afrika”


