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Verhalen uit Zambia  
 
 

 
 
 
 
Verhalen van de reis naar Zambia van Herman den Dulk, Marjan Versluijs (foto’s) en Ineke de 
Visser (tekst) uit Vianen van 23 mei tot 9 juni 2013 in het kader van het Zambia project van de 
Protestantse kerk te Vianen naar projecten van Kerk in Aktie. Deze verhalen zijn tijdens onze reis 
gepubliceerd op de blog www.Vianen4Zambia.gaatverweg.nl 
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Hoe het begon 
Voor mij begon onze Zambia reis eigenlijk twee jaar geleden. “Volgende week komen er twee 
Zambianen bij ons lunchen” zei mijn man Piet. “O, hoe dat zo?” sprak ik verbaasd. “Dat hebben 
we afgesproken in de ZWO commissie. (De commissie in onze kerk die zich bezig houdt met 
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.) “We gaan waarschijnlijk een project 
doen voor Zambia.” Was de uitleg. “Volgende week zijn er toevallig Zambianen in Nederland en 
dan kunnen we kennis maken. En wij hebben een grote tafel.” Dus haalde ik die dinsdag lekkere 
broodjes bij de bakker. Wimke van ‘t Spijker haalde de gasten op. Tegen etenstijd druppelden de 
Viaanse gasten binnen. Het was voor begin april erg  koud die dag. Zo stonden er plotseling twee 
verkleumde zwarte mensen in ons kantoor. Tegen de kou hadden ze sokken aan in hun 
teenslippers. Vijf minuten later waren alle handen geschud en zaten ze in geleende dikke truien 
aan tafel.  
 

 
 
Maggy en Sandy vertelden onder het eten over hun project. Dit maakte grote indruk op ons 
allemaal. Maggy vertelde dat ze in een arme wijk van de hoofdstad Lusaka woont. “We hebben 
daar veel problemen met armoede, geen geld en ziekten zoals Aids. Met 12 vrouwen zijn we bij 
elkaar gaan zitten. En overlegden, Wat kunnen we doen? Zoveel armoede en zoveel aids.” Zo 
begonnen ze een naaiatelier met één naaimachine. Ze noemden zich de G12, de groep van 12.  
Na een poosje kwamen ze in contact met Sandy. Sandy heeft organisatiekunde gestudeerd en is 
een intelligente man. Hij heeft er weer voor gezorgd dat de G12 in contact kwam met Henk van 
den Bosch van Kerk in Actie. (de landelijke goede doelen organisatie van onze kerk) Met hun 
geld konden ze betere machines kopen om voor zichzelf en hun gezinnen de kost verdienen. Na 
verloop van tijd overlegden ze: “Het is niet goed dat onze kinderen niet naar school gaan.” 
Daarom begonnen ze een school, in een kaal hok zonder banken en zonder een echte juf. Ook 
daarmee werden ze gesteund door Kerk in Actie. Inmiddels staat er een school met vijf lokalen 
en ca. 300 kinderen, waaronder veel aidswezen. De schooluniformen, waaraan je kan zien dat 
Zambia een Engelse kolonie gewest is, maken de moeders zelf.  
Ik was diep onder de indruk van deze krachtige vrouw. Wat een doorzettingsvermogen, niet bij 
de pakken neerzitten maar je afvragen: “Wat kunnen we doen? Na dit bezoek gingen we in 
Vianen aan de slag. Plannen maken, stukjes schrijven en geld inzamelen. Maar vooral veel 
vertellen, veel vertellen over deze krachtige vrouwen en mannen uit Zambia. Dat jaar stond er 
een reisgids voor Zambia op mijn verlanglijstje. Dit jaar vlieg ik samen met Herman den Dulk en 
Marjan Versluijs naar Zambia. Waarom? Ik ga omdat ik geïnspireerd wil worden, Wil zien hoe ze 
het voor elkaar gekregen hebben temidden van al die armoede en aids, een baken te zijn van 
doorzettingsvermogen en hoop.  
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Het doel van onze reis 
Naar Zambia gaan om onze projecten te bezoeken.  
Dat is geen vakantie, in de zin van vrijblijvend en onspannen een exotische bestemming 
bezoeken. Het is meer. Het is een reis met een doel. 
Maar wat is dat doel? Dat is niet zo eenvoudig te benoemen. We gaan niet helpen metselen aan 
een weeshuis. De projecten ondersteunen we al met geld. Een girootje overmaken, dat kan thuis 
van achter je bureau. Daar hoef je niet voor in een vliegtuig te stappen. Maar als je mensen echt 
ontmoet, dan wordt het anders. Dat filmpje waar in te zien is hoe  Herman Kroesbergen 
schoolboekjes overhandigt aan de kinderen van de G12, en Sandy de mensen in Vianen bedankt: 
dat raakt je echt. Dan wordt helpen niet meer iets wat je doet met je verstand, maar met je gevoel. 
  
We gaan op pad met een paar vragen in onze rugzak. Wat betekent het voor de mensen daar, dat 
wij hun geld geven? Verandert dat hun leven? Maar ook: wat betekent het voor ons? Wat kunnen 
wij van Zambia leren? Zambia is in veel dingen het tegenovergestelde van Nederland. Wij zijn 
een rijk land waar de crisis steeds voelbaarder wordt. Steeds meer ontslagen enbezuinigingen 
hebben  een afbrokkelende verzorgingsstaat en veel negativiteit tot gevolg. Zambia is een zeer 
arm land, maar met een groeiende economie. Hoewel, als je van bijna niets naar nog steeds te 
weinig gaat… Dan voedt die groei vooral optimisme maar nog geen buiken.  
Wat ik me vaak afgevraagd heb; Ik ben geboren in een rijk land, en toch vind ik het leven niet 
altijd makkelijk. Stel nu dat ik geboren was in een arm land als Zambia. Hoe was mijn leven 
dan…? Op kerkelijk gebied zijn er veel overeenkomsten maar ook grote verschillen. Wij zijn een 
vergrijzende gemeente met veel kerkverlating. Zij hebben jonge gemeenten, die ook nog eens 
groeien. Hoe kijken ze tegen ons aan?  
 
Ik weet niet of we met antwoorden thuis komen. Maar vast wel met veel verhalen en foto’s. En 
die vragen, die zijn het begin van een ontmoeting. Een ontmoeting die door de verschillen en 
overeenkomsten bijzonder zal zijn.  

Waar gaan we heen? 
Hermen en Johanneke Kroesbergen geven sinds anderhalf jaar les op de theologische 
universiteit van Lusaka. Hermen geeft dogmatiek en spirualiteit.  Johanneke geeft sociale 
wetenschappen. Vlak voor hun vertrek naar Zambia zijn ze op bezoek geweest in Vianen. Ook 
heeft Johanneke in een dienst in augustus 2012 verteld over hun leven daar.  Zij houden een 
interessante blog bij http://fitformissions.wordpress.com Via hen hebben we al heel veel van 
Zambia gehoord en gezien natuurlijk, want Johanneke kan fantastisch fotograferen en ze kunnen 
goed schrijven. Heel mooi verwoorden ze tegen welke dilemma’s zij aanlopen bij het geven van 
Theologisch onderwijs in Afrika.  Ze wonen op de campus van de universiteit, waar we bij hen 
kunnen logeren. Hermen en Johanneke zijn uitgezonden naar project van Kerk-in-Aktie waar wij 
geld voor inzamelen. Ons Zambia project is een interactief project van Kerk-in-Aktie. Dat 
betekend dat Kerk-in-Aktie de projecten regelt. Als plaatselijke gemeente kunnen wij rechtstreeks 
contact onderhouden met deze projecten. Het geld dat wij inzamelen wordt rechtstreeks geboekt 
op deze interactieve projecten. Op deze manier kunnen we toch projecten ondersteunen met veel 
persoonlijke betrokkenheid, maar wel met een professionele organisatie achter ons.  
 
De CCZ (Church Council of Zambia) is de synode (Algemeen Bestuur) van de protestante kerk 
van Zambia. Vrijdag hebben we een gesprek met Angela en Muna. Zij gaan vertellen over de 
projecten van CCZ over HIV/AIDS en man/vrouw- verhoudingen, die worden gesteund door 
Kerk-in-Aktie. 's Middags staat er een bezoek aan een HIV project op het progamma. Zaterdag 
gaan we Lusaka bekijken en schoolboeken voor de G12-school kopen. 
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Zondag gaan we naar de kerk van Monica Banda in Lusaka. Zij is net als haar man predikant. 
Wimke heeft de afgelopen tijd met haar gecorrespondeerd. Na de dienst hopen we enkele 
kerkleden te ontmoeten. 
 
Over de G12, van Maggy en Sandy heb ik al verteld in de eerste blog. De G12 is de groep van 12 
vrouwen die een school en een naaiatelier opgezet hebben. Hiervoor hebben ze ook geld 
gekregen van Kerk-in-Actie. Inmiddels is dit project afgerond en kunnen ze financiëel op eigen 
benen staan. Dat neemt niet weg dat ze in onze ogen nog aan veel dingen gebrek hebben. De 
jeugdkapel heeft speciaal voor de G12 geld ingezameld. Van dat geld gaan we zaterdag 
schoolboekjes kopen in Lusaka.    
 
Maandag eind van de middag vliegen we naar Mfuwe. Hier gaan we op safari in het South 
Luanga National park. Het Wildlife, het zien van wilde dieren is de toeristische attractie van 
Zambia. Deze safari is geboekt bij All for Nature, deze organisatie heeft duurzaamheid hoog in 
het vaandel. Bijzonder aan dit park is dat we hier ook nachtsafari’s en wandelsafari’s kunnen 
doen. Zaterdagochtend vliegen we weer terug naar Lusaka. 
 
Zondag ochtend wonen we eerst een kerkdienst bij. Daarna gaan we samen met Hermen en 
Johanneke naar Thea Savory. Zij is een Nederlandse vrouw, en een kennis van Corrianne uit 
Vianen. Thea woont op een boerderij in het zuiden van Zambia. Bij de boerderij hoort ook een 
camping, waar we overnachten. Ook hier is een project aan verbonden, het Mabuka-project. De 
handwerkspulletjes die we de afgelopen tijd verkocht hebben, komen hier vandaan.  
 
Maandag gaan we op weg naar de Victoria Watervallen, een Unesco werelderfgoed. Donderdag 
zijn we weer terug in Lusaka, waar we op bezoek gaan bij  de “Spiritual Companionship”. Dit is 
de groep studenten van Johanneke waar we mee gecorrespondeerd hebben voor het 40-dagen 
project van 2012, over “de vraag van vandaag”.  
 
Verder hopen we nog te ontmoeten Mr Kangwa Mabuluki, de organisator van het TEEZ 
project. Dit project biedt mensen in afgelegen plattelandsgebieden de mogelijkheid om een 
training te volgen. Ze kunnen daarbij kiezen uit een ruim aanbod, van het leren hoe je een Aids 
zelfhulpgroep opzet tot een cursus preken. De vrijdag is gereserveerd voor Teddy Sakupapa die 
in Nederland Theologie heeft gestudeerd. Hij is voorgegaan in onze kerkdienst. Later zijn we met 
een deel van de ZWO nog een dag met hem op stap geweest naar Loevestein.  
 
Zaterdagavond laat vliegen we terug naar Düsseldorf. Zondagmiddag 9 juni hopen we dan moe, 
voldaan en vol met verhalen thuis te komen in Vianen. 
 

Op reis 
Donderdag 23 mei 
Om 4 uur ‘s morgens was het nog erg vroeg en donker. 
Het uitzwaaicomité was ook uit bed. Na een allerlaatste laatste zoen stapte Ineke bij Herman in 
de auto. Het afscheid nemen van huis viel niet mee. Nadat Marjan en haar fototas ook ingeladen 
waren vertrokken we. In de stikdonkere nacht reden we naar Düsseldorf. Van Düsseldorf vlogen 
we vervolgens naar Schiphol, waar we overgestapt zijn op de airbus van de KLM naar Lusaka. 
Deze omslachtige reis was maar liefst € 400,00 p.p. goedkoper dan rechtstreeks op Schiphol in te 
stappen. Als echte Hollanders gingen we natuurlijk op deze manier “geld verdienen”. Meestal lukt 
ons dat niet zo snel. Het blijft echter wel een raar gevoel om na een reis van 4 uur en  een 
bagagecontrole weer in Nederland te zijn. De luchtvaartwereld is merkwaardig!  De reis verliep 
voorspoedig en achter de wolken schijnt inderdaad de zon. Dat vergeet je wel eens in Nederland. 
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Af en toe zien we een stukje van de landkaart onder ons door glijden. De Alpen met spitse witte 
toppen steken door de wolken heen. We zagen de Po-delta bij Venetië. Verder veel witte watten 
en zon. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat in de Sahara altijd de zon schijnt. Niets is minder 
waar. Het eerste uur zagen we alleen maar wolken. Daarna zand en leegte. Ten zuiden van de 
Sahara waren er buien en een lange tijd hadden we turbulentie.  
Omstreeks tien uur zijn we, een beetje verkreukeld, veilig in Lusaka geland, waar  Hermen 
Kroesbergen ons op stonden te wachten. 
 

 
 

De eerste indrukken 
Vrijdag 24 mei   
Afrika is zo overweldigend anders, dat we haast niet weten waar te beginnen met vertellen.  
We zijn hier nu precies een dag en het voelt al als een week. De natuur is anders en de mensen 
zijn ook anders. Het is een maatschappij die vol zit met tegenstellingen. Onderweg door Lusaka 
kwamen we door verschillende wijken. De hoofdweg is een geasfalteerde vierbaansweg met 
straatverlichting en fel verlichte billboards. Aan weerszijden van de weg is een brede strook 
grond. Ieder hotel, instelling, school of huis heeft zijn eigen terrein afgeschermd. Als de eigenaar 
rijk is, dan is dit vaak een stenen muur en een brede ijzeren poort. De muur is soms bont 
geschilderd of versierd. Het terrein voor de muur is dan keurig onderhouden, met gras en fraaie 
planten, enorme cactussen, of netjes gesnoeide struikjes. De straat wordt keurig geveegd en het 
gras krijgt overvloedig water. ’s Avonds is de stad hier verlicht. Ook arme huizen hebben een 
“muur” alleen bestaat deze uit rietmatten of karton. Op de brede strook grond naast de weg 
gebeurt van alles. Mensen lopen naar hun werk of naar huis met een teiltje met de schone vaat op 
hun hoofd. Kinderen lopen naar school in keurige schooluniformen. Er zijn talloze stalletjes waar 
mensen hun waren te koop aanbieden. Op een kleed op de grond zit een stevige vrouw in 
fleurige Afrikaanse kleding met een veelkleurige doek om haar hoofd. Op haar kleed liggen 30 
tomaten, 5 bananen en 20 aardappels netjes opgestapeld. Even verderop is een stalletje waar ze 
betonnen Griekse zuiltjes verkopen. Daarachter heeft de eigenaar voor zichzelf een stalletje 
gemaakt van Griekse zuilen, bananenbladeren en plastic zakken. De volgende verkoper heeft een 
autoreparatiebedrijf. Dat wil zeggen dat hij 30 autoveren uitgestald heeft langs de weg. Als we van 
de hoofdweg afslaan en door de compound (arme wijk) rijden merken we meteen dat de 
autoreparateur een bloeiende handel drijft. De weg is breed en stoffig en alles behalve vlak. Diepe 
kuilen en grote stenen maken dat ook stapvoets rijden een grote beproeving voor de autovering 
is. Hoewel er duidelijk sprake is van rijke, arme en zeer arme wijken, zijn de arme mensen bijna 
overal. In de rijke wijken zijn er straatvegers, blinde bedelaars met een kind als kompas. Omdat 
ook files hier een veel voorkomend verschijnsel is, staan bij elk knooppunt verkopers die de 
gekste dingen proberen te slijten. Lootjes, kranten, telefoonopladers en zelfs kleding. Er was ook 
een verkoper die 4 autostuurhoezen om zijn nek had hangen. In zijn linkerhand had hij een 
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pluche Mickey Mouse en in zijn rechterhand een paar kitscherige schilderijtjes van het laatste 
avondmaal. We reden ook door een zeer arme wijk. Hier was een reusachtige illegale markt. Het 
krioelde van de mensen die allemaal iets probeerden te verkopen. Je vraagt je af of er dan ook 
mensen zijn die kopen. Zakken met houtskool, levende kippen, je kan het zo gek niet bedenken 
of het werd verkocht. Wat daar nog het meeste opviel is de enorme rotzooi. Overal lag afval, 
voornamelijk plastic.  
 

Op weg naar de kerk van Monica 
Zondag 26 mei  
We werden om 8:00 opgehaald door Monica Banda. We konden meerijden met David Banda 
(Banda is hier net zo’n naam als Jansen bij ons). Na een rit door de stad gaan we van de 
hoofdweg af. We rijden eerst over een terrein waar overal hopen grind en zand liggen. Even 
verderop worden betonstenen gemaakt. Dit blijkt de ingang te zijn van een grote sloppenwijk die 
John Laing heet. Dat was de naam van de boer waarvan de grond vroeger was. Het is een vrij 
“nieuwe” sloppenwijk en staat nog niet op de stadsplattegrond. Al snel wordt de weg een stuk 
slechter dan alle andere wegen waar we tot nu toe gereden hebben. Flinke rotspunten steken 
boven de zandweg uit. Hier heb je beslist een 4-wheel drive nodig. David z’n auto is echter een 
gewone “luxe” wagen. Terwijl hij op de hoofdweg nogal hard reed, rijdt hij nu stapvoets. Al een 
toe knalt hij met de bodem van zijn auto op een steen. Achterin de auto worden we behoorlijk 
door elkaar geschud. Aan het begin van de wijk zijn er een aantal echte winkels in een stenen 
gebouwtje met een afsluitbare ijzeren deur. De gevel is beschilderd met het merk van hun 
voornaamste koopwaar. Op de terugweg geeft David van achter het stuur wat geld aan een meisje 
met een kind op de rug. Ze gaat een van de winkels in en komt even later terug met een rood 
papieren kaartje. David begint ijverig te krassen. Wij dachten dat het een kraslot betrof. Later 
bleek dat dit beltegoed was. Dat kan je hier per 5 Kwacha kopen (70 cent). Die zal hij wel snel 
opmaken want hij is om de haverklap aan het bellen. Autorijden op zo’n slechte weg, bellen, met 
ons een gesprek voeren en de radio keihard aan, wij zouden er gek van worden, voor hem is het 
blijkbaar doodnormaal.  De compound (wijk) is erg arm, de huizen staan tot bijna aan de “weg”. 
De huizen hebben hier geen eigen erf, alles staat hier kris kras door elkaar. Stenen huisjes, WC 
hokjes, marktstalletjes van takken en kapotte plastic zakken. Alles is stoffig van de zandweg. In de 
regentijd moet het hier een afgrijselijke modderpoel zijn. Tussen de huizen hangt was en soms  
 

 
 
staan er struiken met gele bloemen die wat op zonnebloemen lijken. Soms is er een  klein 
moestuintje van 1 bij 3 meter. Bij andere huisjes is daar geen ruimte voor en staan de groenten in 
afgezaagde plastic jerrycans. In kraampjes en op kleine tafeltjes liggen groenten uitgestald, zoete 
aardappels, tomaten, wilde spinazie. In een ander stalletje liggen houtskool en zakjes maïsmeel. 
Op een andere plek worden de grote balen houtskool in kleinere zakken overgedaan om te 
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verkopen. Hier is de grond helemaal zwart. Er midden tussenin zit een hummeltje van 2 jaar oud, 
helemaal zwart van de houtskool. We komen langs een andere kerk en een café, waar jongens 
zitten te drinken.  Kinderen roepen ons na: “witte, witte”. Kleine kinderen zijn duidelijk niet veel 
auto’s gewend, David moet regelmatig toeteren, waarna een moeder een ukkie van de “weg” 
plukt. De wijk maakt een enorme indruk op ons: zoveel armoede. Als je hier iets aan wilt doen 
weet je werkelijk niet waar te beginnen. Op sommige stukken komt de auto bijna vast te zitten.  
Vervolgens komen we langs een vuilstortplaats. Om de 10 meter staat er een bordje “No 
dumping here, by order” (Hier geen afval storten). Maar dit is zinloos. Marjan geneert zich om 
mensen in hun armoede te fotograferen.  
 

Boodschappen doen in Manda Hill Mall 
Zaterdag 25 mei 
 

  

Vroeger dacht ik dat in Afrika iedereen arm was. De 
blanke mensen natuurlijk niet maar alle zwarte mensen 
wel. Na een bezoek aan de Manda Hill Mall weten we 
wel beter: je hebt hier ook rijke mensen, alleen zijn hier 
de verschillen tussen rijk en arm zo groot. De Manda 
Hill is een groot winkelcentrum (Mall). Het is luxer dan 
City Plaza. Op de afslag naar het winkelcentrum 
verdringen grote glanzende 4-wheel drive’s elkaar om 
de oprit van het parkeerdek op te komen. Nu is het 
hebben van een krachtige 4-wheel drive hier geen 
overbodige luxe maar dit zijn wel heel veel auto’s die 
niet alleen sterk maar ook erg duur en glanzend schoon 
zijn: rijdende status symbolen. Het winkelcentrum heeft 
ruime aantrekkelijk verlichte en glanzende gangen. Er 
zijn natuurlijk veel modieuze kledingzaken. De etalages 
zien er net zo uit als thuis, alleen de kleur van de 
paspoppen is anders. De kleurige bloesjes en strakke 
jeans zijn naar westerse maatstaven redelijk schappelijk 
geprijsd. De fast food ketens ontbreken natuurlijk ook 
niet. Er is een Wimpy, gelukkig zijn Mac Donald en  

Ikea nog niet neergestreken in Zambia maar er is wel een  KFC Kentuky Fright Chicken. De 
juwelier doet niet onder voor onze juwelier in Vianen. (Al moet ik zeggen dat ik daar niet echt 
veel verstand van heb.) De apotheek is tevens drogist en verkoopt looprekjes en zowaar ook een 
rollator. Overigens lijken looprekjes ons hier veel praktischer. Daarnaast staan grote potten met 
proteïne om indrukwekkende bodybuilders spieren mee te kweken.  
In de centrale hal zijn roltrappen met glazen zijwanden en een glazen lift. Er staan twee race 
auto’s opgesteld met een bewaker ernaast. Jonge mannen en kleine jongetjes vergapen zich aan de 
rode en zwarte sportwagens. We vragen ons af waarom iemand in vredesnaam hier een 
sportwagen wil hebben. Er zijn namelijk geen wegen waar je lekker op kan scheuren. Hermen is 
van mening dat je zulke wegen ook niet nodig hebt als het je doel is om indruk te maken. Langs 
de etalages lopen rijk geklede zwarte vrouwen. Groepjes jonge trendy geklede meiden lopen 
giechelend te flaneren, handtassen en mobiels bij de hand. Daar tussendoor loopt een zwart 
geklede vrouw met een burka. De supermarkt is van het soort dat je in Frankrijk vaak ziet. Groot, 
heel groot. Het is leuk om te kijken welke groenten we herkennen. Tot onze verbazing spotten 
we zowaar boerenkool!! Je kunt er niet alleen levensmiddelen krijgen maar ook huishoudelijke 
artikelen en nog veel meer. Bij de kassa wordt alles in kleine plastic tasjes gedaan, veel plastic 
tasjes. Milieu is hier een onbekend begrip. We lopen met ons volgeladen karretje naar de lift. 
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Maar die is kapot. Waarom vind ik dat nu weer typisch Zambiaans? Bij ons in Nederland gaat er 
ook wel eens iets kapot. Alleen hier wat vaker en het duurt altijd erg lang voordat het weer 
gerepareerd is. Hoe dat komt? Allereerst is het hier in de droge tijd erg stoffig. Veel apparatuur 
kan daar niet zo goed tegen. Waar het ook vaak mee te maken heeft is het gebrekkige 
opleidingsniveau van de mensen die met de apparatuur moeten werken. En veel dingen zijn vaak 
lastig te verkrijgen. Vooral de complexere dingen moeten hier ingevoerd worden. En al die 
ingevoerde dingen moeten over één weg aangevoerd worden. Dat betekent dat een vrachtauto 
vanuit Zuid-Afrika een lange stoffige reis moet maken over een weg vol met gaten door 
Zimbabwe en het zuiden van Zambia. 
 

Bezoek aan G12 
Maandag 27 mei 
Bij de G12 worden we warm welkom geheten door Maggy en Sandy. Maggy is, zoals de meeste 
vrouwen hier, erg bescheiden, Sandy is erg spontaan en enthousiast. We worden binnen genodigd 
in het kantoortje van Sandy voor thee en koffie. Ze hebben duidelijk speciaal voor ons koekjes 
gekocht. Sandy vraagt hoe het in Nederland is, en doet de groeten aan Wimke, Ria, Piet en de 
hele gemeente. We vertellen over de afgelopen koude en lange winter. De kou in Nederland 
kunnen ze zich nog heel goed herinneren! Marjan heeft voor hen een poster laten maken van de 
Grote Kerk in de sneeuw. Dat maakt erg veel indruk, ze vonden 13 graden al zo vreselijk koud. 
Sandy verteld uitgebreid hoe ze genoten hebben van de kaas die we hen toen gegeven hebben en 
hoe ze die Zambia binnen gesmokkeld hebben. Op het bureau van Sandy staat een spaardoosje 
van Kerk-in-Aktie en een paar porseleinen delftsblauwe klompjes. Aan de muur hangt een 
enorme poster van president Obama. We vragen hem waarom hij die poster heeft hangen. Hij 
zegt: het is ontzettend belangrijk voor ons dat Obama president is, want het laat zien dat een 
zwarte ook een leider kan zijn.  
We bespraken dat de ondersteuning van G12 door Kerk-in-aktie afgerond is en dat wij het beleid 
van Kerk-in-Aktie volgen, maar dat we hen niet vergeten zijn. Zodoende hebben we al eerder van 
de gewonnen Kerk-in-Aktie-prijs schoolboeken laten bezorgen door Hermen en Johanneke. Nu 
hebben we ook schoolboekjes bij ons, van het geld dat de Jeugdkapel gespaard heeft. We gaan de 
school bezichtigen, die officieel “the Utrecht Academic School” heet. We komen eerst in een 
kleuterklas.  De kinderen staan netjes op en zeggen in koor: “Wellcome visitors” De kleutertjes 
zitten aan tafeltjes en kijken ons verbaasd aan. Sandy legt uit wie we zijn en dat we schoolboeken 
komen brengen. We hebben ook wat zachte balletjes en een frisbee bij ons. We gooien de 
balletjes naar de kinderen die ze meteen proberen te pakken. Daarna leggen we uit hoe een 
frisbee werkt. De frisbee wordt aarzelend teruggegooid en zeilt een paar keer door de klas. Als we 
weggaan zeggen ze in koor “thank you visitors”. 
In de volgende klas delen we 10 boeken van niveau 1 uit. Voor een andere klas hebben we 24 
boeken van niveau 4. We gaan alle klassen langs. In alle klassen vertellen we dat ze de groeten  
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krijgen van kinderen in Nederland en laten vervolgens een filmpje van Shai zien. Dit filmpje 
hebben we speciaal voor de reis gemaakt, als groet van Nederlandse kinderen aan Zambia. Shai 
zingt “this little light of my” (het kleine licht in mij). De kinderen vinden het erg leuk en kijken 
geïnteresseerd. In de eerste klas zei Ineke: “kom maar naar voren”, in een oogwenk zitten ze 
allemaal vooraan. Dat is duidelijk niet naar de zin van de juf. De kinderen worden weer naar hun 
plaatsen gedirigeerd. In sommige klassen beginnen de kinderen spontaan mee te zingen. Het is 
opmerkelijk hoe muzikaal de kinderen hier zijn. In een van de hogere klassen geven we een 
poster met een wereldkaart. We vragen of er iemand Zambia aan kan wijzen. Een meisje komt 
naar voren. En wijst zonder aarzelen Zambia aan. Maar als we vragen waar Europa en Nederland 
liggen, komt een groot vraagteken op haar gezicht. We vertellen wat over Nederland dat het daar 
koud is en dat je in de winter op het bevroren water kan schaatsen. Ze weten wel wat ijs is, maar 
dat je daarop kan staan!!!! Daar hebben ze nog nooit van gehoord. In de jongste klas is het erg 
grappig. Als we binnen komen zitten de schatjes van 3 of 4 jaar oud met grote verbaasde ogen 
naar ons te kijken. Twee meisjes zijn in slaap gevallen. De juf is dat duidelijk gewend en laat ze 
lekker slapen. Als we bijna weg gaan wordt een van de hummeltjes wakker. Ze kijkt met 
verschrikte ogen naar onze witte gezichten en kijkt alsof ze een enge droom heeft gehad. Ze stopt 
snel haar hoofd weer in haar armen. Iedereen moet erg lachen. Hierna komen we in het 
naaiatelier. Hier zijn 3 vrouwen aan het werk. Sandy legt hun uit dat toen zij in Nederland waren, 
van ons kaas hadden gekregen (het waren 4 kaasjes, want ze waren toen met z’n vieren). De kaas 
hebben ze thuis uitgedeeld. Aan de vrouwen en in de meeste klassen vraagt Sandy: “Wie heeft er 
toen kaas gegeten?” De meerderheid weet dat nog. Dat het eten van een stukje kaas zoveel indruk 
maakt dat ze dat twee jaar later nog weten! In het breiatelier zijn twee vrouwen aan het werk 
waarmee we een gezellig praatje maken. Er ligt een grote stapel gebreide wollen voor- en 
achterpanden klaar om truien van te maken. In de “keuken” is een vrouw aan het werk om voor 
alle kinderen een middagmaal te maken. Dat lijkt ons een hele opgave om voor zoveel kinderen 
in zo’n primitieve keuken eten klaar te maken. Sandy verteld dat het ook een grote uitdaging is 
om iedere dag aan voldoende eten te komen. Als we weggaan is het pauze, de meeste kinderen 
zitten met hun leraren in de schaduw van een boom. Anderen zitten in de schaduw van de 
veranda en zwaaien ons vrolijk na.  
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Het vliegtuig naar Mfuwe. 
Maandag 27 mei 
Voor de safari gaan we met een vliegtuigje naar Mfuwe. Eerst waren we van plan met het locale 
vervoer te gaan voor het echte Afrikagevoel. Maar Johanneke raadde ons dat af. Op lange ritten 
gebeurt het te vaak dat de chauffeur in slaap valt. Voor deze vlucht mogen we maar weinig 
bagage meenemen. Dus laten we de helft achter bij Hermen en Johanneke. De overgebleven 
bagage wegen we vooraf, en de dure fotoapparatuur van Marjan wordt verdeeld over drie 
rugzakken.  Hermen brengt ons naar het vliegveld. De centrale hal maakt een moderne westerse 
indruk en heeft een fontein in het midden. Marjan is erg bezorgd om haar fotoapparatuur en 
drukt ons nogmaals op het hart om onze tassen voorzichtig neer te zetten. Bij de bagagecontrole 
moeten we de koffers, horloges enz. op de band zetten om gescand te worden. Zelf moesten we 
door een metaaldetectiepoortje gaan. Ineke had vanochtend speciaal een riem met een kunststof 
gesp omgedaan. Bij Marjan ging het poortje piepen. Er kwam een beambte die Marjan vroeg om 
mee te gaan.  Wij bleven bedremmeld achter, in de veronderstelling dat ze haar tas leeg moest 
maken. Even later kwam Marjan terug. Ze moest de vliegtuigbelasting nog betalen. Toen onze 
bagage gewogen was konden we 10 meter verderop bij de gate gaan zitten wachten. Al snel 
ontdekten we dat de metaaldetector volledig voor nop stond te piepen. Het ding deed z’n werk 
maar niemand reageerde. Passagiers, bemanningsleden, het alarm ging om de haverklap af. 
Niemand knipperde ook maar met z’n ogen. Hele bagagekarren werden door de poort gereden. 
Overigens kon je ook gewoon om de poort heen lopen. Echt een controle op z’n Afrikaans.  
Het vliegtuigje van Proflight heeft 28 smalle stoelen.  Helaas zitten we boven de propellers 
waardoor het uitzicht minder is. Wat het meeste opvalt vanuit de lucht, zijn grote ronde groene 
cirkels. Dit blijken ronde weilanden of akkers te zijn waar in het midden een ronddraaiend 
waterkanon staat. Alles wat niet besproeid wordt verdort in de droge tijd. Het is nu eind mei al 8 
weken droog en de regentijd begint pas weer in november.Verder is het landschap vrij vlak met af 
een toe een berg of heuvel. Daarna vliegen we boven de wolken, die heb je dus wel in Zambia. 
De stewardess heeft het smalste middeltje dat ik ooit gezien heb wat extra geaccentueerd wordt 
door het blauwe jurkje met de gele bies. Waarschijnlijk is ze op haar maat geselecteerd. Dat 
scheelt natuurlijk in de kerosine. Zij kan als enigste rechtop staan in het gangpad. Ze duwt met 
haar dunne maar sterke armen een etenskarretje door het smalle gangpad, dat ging niet erg 
makkelijk. Bij iedere rij komt het karretje vast te zitten als een passagier geen maatje 38 heeft 
maar een omvang heeft die getuigt van welvaart.  
 

De Kaunda square markt. 
Zaterdag 1 juni  
We lopen naar de markt in de buurt van de campus. Bij de ingang van de wijk, diagonaal over de 
zandweg loopt een diepe geul. Hermen verteld dat hij hier een keer aankwam met de auto en dat 
de bewoners zeiden: je kunt hier best door, want je hebt hoge wielen. Hij is toch maar 
omgereden, wat we ons heel goed kunnen voorstellen. We springen over de geul heen en lopen 
de wijk in. We worden af en hoe nageroepen”mzumgu mzumgu” (blanken, blanken.) Kinderen 
zwaaien vriendelijk. Sommige mensen zeggen in het voorbijgaan, Hello, how are you? Naast een 
winkeltje, waar een hoge stapel zakken met maïsmeel voor ligt, gaat Hermen tot mijn verbazing 
een ijzeren deur door. Hier is de markt. Het hele binnengebied tussen de randbebouwing van een 
woonblok is de “overdekte”markt. Langs de randen zijn er weer kleine winkeltjes gebouwd, op 
een stenen verhoging van bijna een halve meter. Alle waren liggen zodoende op ongeveer 
anderhalve meter hoogte. De stenen gebouwtjes hebben allemaal een afdak van golfplaten. Het 
dak raakt het afdak van de winkeltjes aan de overkant van het “steegje” aan. In de regentijd is het 
steegje dus een riviertje! De voorste twee winkeltjes zijn barbershops (kapperszaken) hier worden 
mannen en kinderen met een tondeuse gekortwiekt. Onder het afdak voor de barbershop zitten 
een paar mannen op hele dunne bankjes te dammen. Hun dambord is rechthoekig en er zijn 8x8 
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vakken op geschilderd, dat is de indeling van een schaakbord: een echt dambord heeft 10x10 
vakken. Als damstenen gebruiken ze doppen van colaflesjes! Hermen kletst wat bij met een  
 

 
 
 
damvriend. De damvriend is keurig gekleed in een schone zwarte pantalon en een blauw 
overhemd en zwarte leren puntschoenen. Achter hem staat een jongen met een overhemd waar 
zoveel gaten in zitten dat het net lijkt of de ratten eraan gevreten hebben. Over de markt loopt 
een jonge moeder, hooguit 20, in een strak zwart kokerrokje met witte stipjes. De rok komt tot 
boven de knie, ze heeft “modern” glad gestiled kapsel een koket roze bloesje. Aan haar hand 
loopt haar dochtertje van een jaar of 7. Daarachter loopt de houtskoolverkoper helemaal 
pikzwart. De damvriend werkt op de markt. Hij is timmerman en heeft een paar bedden buiten 
staan. Hij  laat ons de markt zien. Naast de barbershop zitten in een piepklein stenen hokje een 
stuk of 10 jonge mannen voedbal te kijken op twee tv’s. Er komt een jongen naar ons toe. Hij wil 
door Marjan op de foto gezet worden, hij heeft een flesje in zijn hand en is duidelijk dronken.  
Het volgende stuk van de markt zijn alle kramen van hout. Het dak bestaat uit golfplaten en 
stukken plastic. In een klein hokje van hout en gaas zitten een stuk of 6 witte kippen. Ze hebben 
voer en water en zien er goed gevoed en gezond uit. Ze worden levend verkocht. Een oude 
vrouw is bezig om de buitenkant van haar leeg verkochte kippenhok af te stoffen met een rieten 
handbezem. Ze kijkt geïnteresseerd naar ons. We groeten elkaar netjes en beleefd, volgens mij is 
Hello hou are you? Het enige Engels wat ze beheerst. Als ik Zikomo, dankjewel in de locale taal 
zeg, antwoordt ze blij verrast. Vervolgens lopen we over het deel van de markt waar ze groente 
verkopen. We proberen enkele groenten te herkennen: tomaten en paprika’s zijn makkelijk. Er 
worden hier heel veel bosjes bladgroenten verkocht, die veel op snijbietlof lijken. Maar er zijn 
ook een paar soorten bladgroenten die we niet thuis kunnen brengen. Witte vruchten, zo groot 
als een ei, zorgen voor heel wat hoofdbrekens. Volgens mij zijn het eier-aubergines. Tussen de 
Okra’s vinden we zowaar een paar kleine zakjes met sperziebonen het worteltjes. Dit is een heel 
Hollandse combinatie alleen zitten ze niet achter glas. Manden vol met gedroogde kleine visjes en 
rupsen wekken niet echt onze eetlust op. De zoete aardappels liggen zoals overal op keurige 
stapels. Verder is er Chinese kool en witte kool. De groenten liggen al de hele dag in de warmte 
op de groengeverfde stenen tafels en dat is ze behoorlijk aan te zien.  Er liggen ook kleine stenen 
opgestapeld in keurige rijen. Volgens de verkoopster kan je die stenen eten! De damvriend verteld 
dat alleen vrouwen dat eten. Hijzelf heeft ze nog nooit op! De stenen voelen een beetje kalkachtig 
aan. Het is een soort klei die vochtafdrijvend schijnt te zijn, waardoor je afvalt. Het nut ontgaat 
ons volledig. Bij deze hitte heb je volgens ons niets nodig dat vochtafdrijvend is, we zweten al 
genoeg! Dan komen we langs de “Blokker” hier liggen in de kraampjes huishoudelijke artikelen 
en kinderspeelgoed. Zo verkopen ze schoonmaakdoekjes die al duidelijk gesleten zijn en plastic 
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ballen met Winny de Poeh! Onder haar afdak zit een vrouw kleding te naaien. Ze gebruikt een 
trapnaaimachine zoals mijn oma had. In haar winkeltje hangen Afrikaanse omslagdoeken. Marjan 
en Ineke kopen zo’n doek en laten zich door de vriendelijke vrouw “aankleden”. We verlaten de 
markt, het is al over vijven en we moeten thuis zijn voor het donker is. Al lopend ontdekken we 
al snel dat het nog een hele kunst is om die doek op z’n plaats te houden, hij gaat om de 
haverklap los. Het lijkt mij toch wel erg spannend om met een wikkelrok die alleen maar een 
beetje ingestopt is, over straat te lopen. Voor je het weet sta je in je onderbroek. Hermen legt uit 
dat de Zambiaanse vrouwen deze doeken gebruiken om hun kleding schoon te houden, dus er zit 
nog iets onder! Ik leg er een ferme knoop in en gerust gesteld lopen we verder. Op straat worden 
we aangesproken door een paar vrouwen en een man, ze blijven onze hand vast houden en 
zeggen een heleboel in de locale taal, ik maak een gebaar dat ik het niet begrijp en dat ik verder 
wil lopen, dat is blijkbaar niet hun bedoeling. De vrouw is aan het bedelen en stomdronken. Ik 
hou me van de domme en loop snel verder.  
 

Victoria Falls (deel 1) 
Dinsdag 4 juni  
Vanaf Lusaka is het acht uur rijden naar de Victoria Falls. Een hele zit in de hitte maar dat wordt 
wel beloond. Op het moment dat we oog in oog staan met de Falls, zijn we helemaal 
overdonderd. Wow!!!!!! wat een schouwspel, wat heeft dat water een kracht! Het water valt hier 
donderend 100 meter naar beneden in een diepe kloof. Het is echt geweldig. Achter ons staan 
Hermen en Johanneke geamuseerd te kijken. Als wij drieën van de eerste schok bekomen zijn, 
zeggen ze: “Dit is pas het beginnetje, we moeten die kant op”. We lopen een pad af. Af en toe 
komen er spetters water op onze kleren maar onder de bomen zijn we redelijk droog. 20 Meter 
verderop zien we de waterval pas echt. Het is echt overdonderend. De Zambezie is een brede 
rivier die een paar kilometer stroomopwaarts nog traag en breed door het vlakke land stroomt.  
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Hoe dichter de rivier bij de Falls komt, hoe breder de rivier en hoe wilder het water. Bij the point 
of no return dondert het water met een enorme kracht over de rand in een diepe kloof. Deze 
kloof is in miljoenen jaren tijd uitgesleten in het rotsplateau waarop wij staan. De waterval is 1708 
meter breed, en nergens kan je hem helemaal overzien. Na de waterval zig-zagt de kloof met de 
woest stromende rivier zich nog een aantal kilometers door het land om dan uit te komen in een 
enorm meer. Achter de waterval is er dus een heel stelsel van kloven en plateauruggen. Het water 
valt zo hard dat het honderden meters hoog opspat. Deze nevel is van kilometers afstand al te 
zien. Het water komt vervolgens als fijne motregen weer naar beneden. De bodem van de kloof 
is niet te zien, wat je ziet is alleen een dikke witte nevel. Het pad over de voorste plateaurug daalt 
af en buigt richting de Falls. De miezer gaat over in regen. We hebben poncho’s aangetrokken. 
Langs de rand van het pad staan er lage paaltjes en daarachter is de duizelingwekkend steile 
rotskloof. We komen bij een kleine brug die schuin omhoog loopt. Het lopen op de brug is lastig 
want het dek is glad van de algen en het water. Hier zijn de regenponcho’s niet afdoende, 
onmiddellijk is mijn broek doorweekt. Het water komt van alle kanten, als een enorme stortbui 
klettert het op ons neer. Het water slaat door mijn broek heen, loopt langs m’n benen mijn 
sokken en waterdichte bergschoenen in. Met twee zwembadjes aan mijn voeten loop ik verder. 
Aan de kant van de waterval is er alleen witte nevel en water. De Falls ruisen oorverdovend. De 
mist is hier zo dicht dat de overkant van de kloof niet te zien is (ca 100 meter). Aan de andere 
kant kijken we in de tweede kloof. Het uitzicht is adembenemend. Bovenaan, op de hoogte van 
het plateau zijn de bomen en stuiken typisch Zambiaans dor en kaal. Daaronder is een loodrechte 
roodbruine rotswand. Onder in het dal is het weelderig groen. Onder ons, in de tweede kloof 
wordt het licht gebroken en vormt een heldere regenboog. Als ik over de brug ben, meldt 
Hermen dat hij het wel eens veel erger meegemaakt heeft, net na het einde van de regentijd. 
Momenteel stroomt ongeveer ¾ van de maximale hoeveelheid water van de Falls en in de droge 
tijd kan je lopen langs de bovenrand van de waterval.  Daar kunnen wij ons nu niets bij 
voorstellen.  
Het pad loopt verder over de eerste plateau rug. Hier is het altijd vochtig en heeft zich een 
regenwoud vegetatie ontwikkeld. Alle bomen en planten zijn groen. Hier komen soorten voor die 
ik nog nooit gezien heb. Ook de geluiden zijn anders. Neushoornvogels laten zich nadrukkelijk 
horen. Dan komen we aan het eind van de bergrug. Aan de overkant is Zimbabwe. Alleen is 
Zimbabwe niet te zien door de witte nevel. Ik beeld me in hoe verrast Livingstone was toen hij 
de Falls als eerste blanke bereikte. De Falls ontdekken dat deed hij niet. Dat heeft de plaatselijk 
bevolking natuurlijk gedaan. Zij noemde haar de Donderende Rook.  
 

The Good Nieuws club. 
Vrijdag 7 juni  
The Good nieuws club is een clubje op de campus van de theologische universiteit voor kinderen 
van de studenten. Een deel van de studenten is namelijk al wat ouder en getrouwd. De meeste 
kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar oud en een enkeling 10 jaar oud. De club begint om 4 uur. Dat 
wil zeggen om 4 uur wordt er een bel geluid in het hoofdgebouw. Dan komen er uit verschillende 
hoeken kinderen aangerend en vormt zich een groepje spelende kinderen. De meisjes hebben van 
die schattige vlechtjes met kraaltjes. Ze rennen wat rond. Een jongetje maakt behendig een 
radslag op één hand. Sommige lopen op blote voetjes, en dagen elkaar uit om hun blote voet in 
een termietengat te steken.  
Dan komt Abraham een van de tweedejaars studenten. We hebben hem de dag ervoor ontmoet 
in de klas van Hermen en Johanneke. Als de kinderen Abraham zien rennen ze allemaal op hem 
af roepen “leraar” en slaan hun armpjes om hem heen. Abraham staat binnen de kortste keren 
met een hele kluwen kinderen aan zijn benen breeduit te lachen. Midden in die kluwen begroet hij 
ook ieder kind persoonlijk. Hij is duidelijk erg geliefd. Een klein jongetje die in zijn blote buik 
loopt waardoor je zijn uitpuilende navel goed kan zien, wordt terug gestuurd. Even later komt hij 
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terug met een met t-shirtje aan terug. Hij holt hard om weer bij de groep te komen, wat heel 
grappig gezicht is want zijn broekje is te wijd. Om te voorkomen dat die van zijn smalle billetjes 
afzakt moet hij wijdbeens hollen en af en toe z’n broek ophijsen. Abraham zegt iets in het 
Chinyanja , en alle kindertjes hollen weg voor een wedstrijdje hardlopen, een van de meisjes trekt 
snel haar schoenen uit want dan kan ze sneller lopen. Als wij op ons gemakje naar de bibliotheek 
lopen staan de kindertjes in de rij voor een trappetje netjes te wachten, de kleinste voorop. 
Abraham legt uit dat we even moeten wachten totdat er ruimte is gemaakt in de bibliotheek. 
Even later komen er twee eerstejaars studenten met hun woordenboeken hebreeuws onder hun 
arm al mopperend naar buiten. Wij vragen of het niet onlogisch is om een kinderclubje te houden 
in de bibliotheek, waar een bordje “stilte” hangt. Abraham vindt van niet want ze weten van te 
voren, vrijdagmiddag om 4 uur is er kinderclub. Wij gaan alvast naar binnen. De kinderen komen 
binnen. Abraham voorop met de jongste aan de hand. De rest loopt erachter met de handen op 
de schouders van het kind dat voor hun loopt. De kinderen gaan op de stoelen zitten, twee 
kleintjes passen makkelijk op een grote stoel. Ze beginnen een lied te zingen. Het oudste jongetje 
van ongeveer 8 jaar is voorzanger. Het gaat niet zo best want de kleintjes volgen niet echt in de 
maat. Daarna bidt een van de meisjes het Onze vader in het engels; het lukt haar heel aardig. Als 
beloning zingen de andere kinderen een versje voor haar. Dan zingen ze een liedje wat hier erg 
bekend is, dat gaat duidelijk stukken beter. Johanneke legt uit wat we komen doen. Wat door 
Abraham vertaald wordt in het Chinyanja. Hij praat heel leuk met een wisselende mimiek en 
stem, echt een geboren onderwijzer. Eerst laten we het filmpje zien dat Johanneke van deze 
kinderen gemaakt heeft. (Dat filmpje heeft ze speciaal gemaakt voor Shai, het kinderkoor van de 
kerk van Vianen, omdat Shai een benefietconcert voor Zambia ging geven) De kinderen kijken 
aandachtig. Ze hebben nog nooit zichzelf en hun vriendjes op film gezien. Met grote donkere 
ogen staren ze naar het scherm. Daarna laten we het filmpje van Shai zien (Dit filmpje heeft 
dezelfde opzet als het vorige en dit hebben we gemaakt voor de kinderen in Zambia.) De 
donkere ogen zijn nu nog groter. Ze vinden het leuk maar zijn ook erg onder de indruk. We 
vertellen dat de kinderen van Shai een benefietconcert hebben gegeven voor Zambia en de Justo 
Male universiteit. Abraham vertaalt dat heel leuk naar hun niveau en vertelt dat daar koekjes voor 
de kinderen van gekocht zijn. We vertrekken weer en worden vrolijk uitgezwaaid door de 
kinderen.  
 

Weer thuis en de puku 
Maandag 10 juni 
Na een lange en vermoeiende reis zijn we zondag 9 juni weer veilig thuisgekomen. Het was een 
onvergetelijke reis. Afrika is zo anders! Als je echt in gesprek komt, dan ontdek je dat er op een 
bepaalde manier juist heel weinig verschillen zijn. Maar de uitdagingen waar de Zambianen voor 
staan zijn wel veel groter dan die van ons. We hebben een enorm respect gekregen voor de 
Zambianen die hard werken voor hun familie en gemeenschap. Natuurlijk zijn er ook in Zambia 
mensen die hun leven verknallen, alcohol is daar een groot probleem. Maar dat soort mensen heb 
je ook in Nederland. Het is fijn om te zien dat de projecten die we ondersteunen echt bijdragen 
aan betere levensomstandigheden van de mensen. Maar dat niet alleen, hun eigenwaarde en 
vermogen om hun problemen aan te pakken (empowerment) wordt erdoor gestimuleerd. Dat is 
misschien nog wel waardevoller. Hun warmte, vrolijkheid en voorkomendheid is iets wat we erg 
zullen missen. We hebben nog veel meer verhalen te vertellen. De verhalen over onze projecten 
die we bezocht hebben willen we met jullie delen met het zomerproject in de kerk. Wat we met 
de andere verhalen doen weten we nog niet. Maar met deze blog stoppen we. De blog werkt te 
moeizaam. Ook in Nederland hadden veel mensen problemen met inloggen en registreren. 
Vooral het foto’s uploaden ging te moeizaam. We willen iedereen bedanken die meegeleefd heeft 
met onze reis. Als je zo ver weg zit is een berichtje uit Nederland dat aankomt heel bijzonder. 
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Natuurlijk willen we speciaal ook Hermen en Johanneke Kroesbergen bedanken die ons zo 
gastvrij ontvangen hebben.  
 
Tot slot, op verzoek, een verhaal over de safari.  
(Een kleine waarschuwing; volgens de kijkwijzer is dit voor 16+) 

De Puku  
Woensdag 29 mei 
Om kwart voor zes staat de zon als een rode vuurbal boven de horizon. Een prachtig licht schijnt 
over de traag kronkelende rivier de Luangua. De krekels tjirpen en de nijlpaarden knorren 
tevreden. Verder is het stil en vredig. Het uitzicht is zo prachtig! Dan zakt de zon in de horizon. 
Binnen een kwartier is het donker. De maan is nog niet opgekomen. Het enige licht komt van de 
sterren. Er is geen gloed van een stad. Er zijn geen straatlantaren, het is nacht in Afrika...  
In de donkere nacht horen we het geluid van de dieren. Verder is er niets. We stappen weer in de 
safari jeep. Onze wereld is niet groter dan het schijnsel van de lampen van de auto en de 
spotlight. Het hulpje van de gids schijnt met een enorme lamp over de savanne. Anderhalf uur 
rijden we rond op zoek naar nachtdieren. De lamp zwaait voortdurend rond en staat niet stil. 
Ineens zien we in het schijnsel drie giraffen en een vrouwtjes puku naast een bosje. Een puku is 
een soort antilope, bruin en stevig gebouwd. Dan spot de lamp een hyena. De hyena loopt met 
de hangende kop en afzakkende rug in de richting van de auto. De spotlight volgt de hyena. We 
kunnen de vlekken op zijn vacht goed zien. De brede gespierde nek en krachtige kaken zijn in 
verhouding te groot voor zijn lijf. Een hyena is vrij klein, als een gemiddelde hond, maar heeft 
iets vals en naars in zijn uiterlijk. De gids vertelt dat hyena’s in Zambia aaseters zijn die solitair 
leven. Met hun enorme kaken eten ze als enige ook botten. Daardoor is hun poep wit van kleur. 
Terwijl de gids vertelt loopt de hyena rustig vlak langs de jeep om het bosje heen. Hij loopt recht 
op de puku af. We verwachten allemaal dat deze weg zal rennen, maar dat gebeurt niet. De puku 
staat helemaal niet op te letten! Dan springt de hyena met een grote sprong richting de puku. De 
puku maakt een paar sprongetjes en huppelt weg. Blijkbaar is zij nog niet erg onder de indruk. De 
hyena heeft zijn kans geroken en rent op de puku af die nu pas begint te rennen. In een oogwenk 
rennen de beide dieren om het bosje heen. Wat gaat dat hard zeg! De puku is gelukkig sneller. De 
puku maakt een slalom en ontkomt… Maar dan maakt de puku een bocht naar rechts  en de 
hyena snijdt de bocht af. Hij werpt zich op de puku. Die valt tegen de grond terwijl de hyena haar 
buik open scheurt. De schreeuw van de puku gaat door merg en been. De hyena eet de antilope 
op terwijl die nog leeft! Duidelijk zien we haar ranke kopje omhoog steken. Zij brult het uit 
terwijl de hyena haar darmen uit haar buik trekt en opeet. De aanblik is afgrijselijk. Als verstijft 
zitten wij in de jeep. De gids is helemaal opgewonden, dit heeft hij nog nooit gezien, of gehoord. 
Het duurt vreselijk lang voordat het hoofd van de puku neervalt en zij sterft.  
Hoe lang dit in werkelijkheid duurde is moeilijk te zeggen. Dit zijn de momenten waarop de tijd 
stil staat. Net als mijn hart dat ineenkromp van medelijden voor de zielige puku.  
Afrika is niet voor watjes. 
 
Herman, Marjan(foto’s)en Ineke (tekst) 
 
 
 
 


