Sloveniji je na obisku Ankia Swanepoel, zmagovalka lanskega fotografskega natečaja
otroške revije National Geographic Junior vjužni Afriki, ki je pred kratkim v svoji domovini
gostila slovensko Juniorjevo najboljšo fotografinjo leta 2009, Živo Moravec. Dekleti sta torej
zamenjali vlogi in zdaj je Ankia na vrsti, da spoznava Slovenijo. Uredništvo National Geographic
Junior je pripravilo za devetletno Južnoafričanko intenziven program - s fotoaparatom in v družbi
priznanega fotoreporterja Iztoka Bončine je Ankia s starši in mlajšo sestri od torka prečesal že
lep del Slovenije: začeli so v stari Ljubljani in Škofji Loki, sledil je obvezen obisk živalskega vrta,
kjer so južnoafriško družino najbolj navdušili gamsi, volkovi, medvedi, torej živali, ki jih na afriški
celini ni, vrhunec pa je bil po besedah Bončine sneg, ki ga je doslej videl edino očka, mama in
dekleti še ne. »K sreči je bilo zasneženo že v Trenti, kjer smo postavili tudi sneženega moža,
smučišče na Kaninu je bilo žal zaprto, a mogoče bomo imeli srečo in se prvikrat spoznavali s
smučmi jutri na Krvavcu,« je včeraj, ko so z družino Svvanepoel pripotovali iz Kobarida v Piran ter
dodobra poslikali Sečoveljske soline, povedal Bončina, »Zanima jih vse, kar je netipično za
državo, iz katere prihajajo, na primer les in kamen v Štanjelu, rože na oknih, pa seveda vse, kar je
starejše od dvesto let. Obisk Predjamskega gradu bo tako zagotovo vzbudil veliko navdušenja,« je
bil prepričan spremljevalec Svvanepoelovih.Ankia med popotovanjem pridno fotografira, saj za
južnoafriški NG Kids pripravlja fotoreportažo o Sloveniji. »Fotografiranje je zanimivo, ker me uči
gledati na svet drugače. V družini vsi fotografiramo, in ko se odpravimo na pot, gredo fotoaparati
z nami. Reportaža v reviji NG Kids bo predstavila Slovenijo mojim prijateljem doma,« pravi Ankia
in doda: »Na nogometnem prvenstvu bomo gotovo navijali za vas.« Z., R. N.
J.
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