
Daar zijn we weer….wat later dan verwacht maar dat had o.a. te doen met het feit dat we 
niet altijd stroom hadden en er dagen zijn geweest waarin we zo moe waren van alle 
indrukken, bezigheden en de hitte dat de inspiratie om te schrijven ver te zoeken was. Je 

merkt hier dat je bepaalde dingen gewoon ook echt eerst een plek moet geven, en verwerken 
en dan kun je erover gaan schrijven. Maar na de ontzettend leuke reacties vanuit Nederland 

gaan we het opzeker weer proberen de mensen thuis te boeien...en trust me..... we hebben 
heel veel te vertellen.....er is zoveel gebeurd dat we ook echt allemaal het gevoel hebben dat 
we hier al meer dan een maand zitten.  
 
Waar we ons vorige verslag eindigden met een bezoek aan de kamer van koophandel en het 
openen van een bankrekening zag de agenda  er na een dagje slapen toch eventjes wat anders 

uit. Dit had alles te maken met een kleine miscommunicatie binnen ons team waardoor er na 
een licht ontvlambare conversatie een change of the plan was. Welliswaar op dezelfde koers 

maar net even via wat andere coördinaten zal ik maar zeggen. De nederlandse mentaliteit en 
de afrikaanse kwamen elkaar even op een andere manier tegen dan voorheen. En ondanks 
alles prefer ik toch nog steeds de dutch way. (Eigenwijs? welnee) 
 
Zoals het hier in Afrika kan gaan kregen we na deze change of plans ook te horen dat het niet 
eens meer nodig was om naar  de Chamber of Commerce te gaan....de NGO zou  er namelijk 

al zijn en het stuk land in Douala had zich op wondebaarlijke wijze verplaatst naar 
Limbe.......?????? Ok.... Jo en ik keken elkaar aan en dachten...ok dit is Afrika.....We wilden 

niet echt onze koppen er op breken, want geloof me sommige dingen moet je hier niet willen 
begrijpen....en bovendien is het hier veel te heet om je echt druk te maken. Als we op 
doorreis zouden gaan naar Doula, naar het huis van Martina...de vrouw die we later 
bombardeerde tot onze afrikaanse Beatrix, the queen herself....de grote tovenaar die stukjes land 
kon verplaatsen ;-), dan zou alles een stuk duidelijker worden. Dus scholen bezoeken, 
indrukken opdoen, zien, horen en voelen hoe het hier gaat. Dat was belangrijk en geloof me 

door de enorme contrasten met ons eigen koude “ welvarende”  kikkerlandje zie, hoor en 
voel je hier ook echt alles tot diep in je binnenste....zo diep dat het je af en toe even van je feet 

of knocked.  
 
Het eerste schoolbezoek brachten we aan een 
governmental school en dan één voor primary 
onderwijs. Welliswaar onaangekondigd kwamen we aan 
bij de school en liepen door naar de docentenkamers en 

de kamer van de headmaster. Mani kende de personen 
die we aantroffen, daardoor was al redelijk snel het ijs 

gebroken...want geloof me het is toch elke keer best wel 
weer spannend als je een bezoek brengt in een vreemd 
land met vreemde mensen die zo anders zijn als jijzelf. 
Dat vind je zelf niet maar dat vinden zij. Want wij zijn 
blank. Overal wordt je nagekeken en wordt je behandeld en ontvangen als een belangrijk 
vooraanstaand persoon. Maar gek genoeg wen je daar aan en dat is niet uit de hoogte bedoelt 

maar zo gaat het hier gewoon.... 
We worden dus warm ontvangen en we vertellen wie we zijn en wat we komen doen. We 

krijgen de gelegenheid om wat vragen te stellen en het op tape te zetten, maar voordat we 
dat doen moeten we eerst wat palmwijn drinken en koka eten wat er uitziet als rood 
knoflook, maar waarvan we aan Jose d’r gezicht kunnen zien dat dat het echt niet is na haar 



eerste hapje. Marco hebben we gebombardeerd tot zuurtje maar 
Jose haar gezicht zag er uit als een zuurtje op dat moment. Een 
een of andere bittere noot, die niet te pruimen was. Toen Marco 

in gesprek was en Jo was aan het filmen kneep ik er even tussen 
uit om naar de overkant te lopen waar drie meisjes stonden. Ze 

stonden al enige tijd fluitserd met elkaar met grote ogen naar me 
keken. Ik liep naar de overkant... ik denk dat ze een jaar of 10 
waren. Even schrokken ze toen ik hun kant opliep. Ik schudde ze 
de hand en vroeg ze hoe het ging....Good...giechelden ze....Op dat 
moment kregen de andere kinderen die op het schoolplein liepen 
( de school ging net uit dus het waren er ongeveer een stuk of 200 

pfff)lucht van het feit dat we er waren en ook nog eens stonden 
te praten met wat van de kinderen. Nou toen was het hek van de 

dam. Ze stormen echt op ons af zoals die ijshockeyspelers in de 
Delta Loyd reclame....compleet door het dolle. Iedereen wilde aan ons zitten. Wilde een hand 
of een high five. Ze duwen en trekken aan elkaars rugtasjes. Een complete 
gekte.....jeetje...wat een overweldigend gevoel. Het is zo gek als je daar staat en al die 
kinderen stormen letterlijk op je af. Een gekte van vrolijkheid, want ieder kind heeft een 
glimlach op zijn gezicht ( en de meeste zijn al zo mooi...) en is blij om je te zien.  

 
Die glimlach moet er haast wel zijn door onze 

aanwezigheid, want vrolijk van het 
schoolmeubilair kunnen ze niet worden. Echt 
toen we er rondliepen keken we onze ogen 
uit. Je kan haast niet geloven dat kinderen hier 
echt zo les krijgen. Er staan een paar 
primitieve gebouwen waar houten of 

betonnen banken in staan met een grote dorre  
kale binnenplaats zonder ook maar een 

klimrek of een schommel of wat dan ook. Dat 
soort dingen zie je hier niet op de 
schoolpleinen en dan zeker niet op de 

publieke schoolpleinen. De kinderen die me het meeste opvallen zijn de kleintjes. Als je daar 
staat probeer je ieder kindje persoonlijk aan te kijken en contact met hem of haar te leggen 
als je blik over de menigte glijdt. De kindertjes waar ik op dat moment even één op één 

contact mee heb geef ik een knipoog of een lach. Haast verlegen draaien ze hun gezicht weg 
als ze in de gaten hebben dat de knipoog werkelijk voor hen bedoelt is en niet voor de 

buurman of buurvrouw die naast ze staat.  
 
Als ik een groep van 40/50 kinderen bij elkaar heb vraag ik ze even stil te zijn en spreek ze 
toe. Is there somebody who knows a song? Het duurt even voordat een klein meisje  zonder 
uniform ( de meeste dragen een uniformpje of althans wat daar nog van over is) zegt. “ I  
know one.” ” We say welcome to you.” Het is hetzelfde liedje dat de familie zong toen we in 

Camaroon arriveerden.  Hey I know that one, zeg ik en vraag iedereen om mee te doen. Ze 
beginnen.... I can’t hear you zeg ik, en ze gaan een volume harder....I can’t hear you zeg ik...en ze 

zingen nog wat harder en voor ik het weet sta ik daar als een soort van dirigent met 40/50 
uit volle borst zingende prachtkids te zingen. Het zweet breekt me uit...en daar komen de 
tranen weer.....maar het voelt goed dus laat maar lekker komen. Het is echt fantastisch . 



Jo zet alles op film en geniet ook met volle 
teugen. Er bevliegt ons weer dat gevoel als dat 
we in de kerk kregen. Echt fantastisch. We 

zouden hier wel uren kunnen blijven staan 
zingen met de kids.....en echt... het klinkt nog 

gewoon goed ook. Het lijkt wel alsof iedereen 
hier in dit land  kan...zingen...ze doen het ook 
full continue. Tijdens het koken, tijdens het 
wassen...we vinden het wel wat hebben. Jose 
en ik hebben de tik lichtelijk overgenomen en 
er zijn genoeg momenten dat we even onze 

stembandjes testen.  
We hebben 250 lollies meegnomen naar de school, maar  de leraar raad ons aan deze niet uit 

te delen...er zijn teveel kindjes en het zal een groot gevecht worden. Dat willen we natuurlijk 
niet dus we geven de lollies netjes aan de schooldirecteur die beloofd per klas de lollies uit te 
delen. De directeur laat ons in zijn kantoor nog een aantal lesmethodes zien. Grote 
gelamineerde kartonnen platen leggen de kinderen met tekeningen uit hoe de samenstelling 
van een plant is, hoe het menselijk lichaam in elkaar steekt, hoe je aids kunt voorkomen etc 
etc. De directeur geeft nog even aan dat ze zo enorm uit de klassen gegroeid zijn door de 

enorme hoeveelheid leerlingen. De leraren, waaraan eigenlijk ook nog eens een groot tekort 
is vanwege het belachelijk lage salaris, hebben geen bureau en staan staand les te geven voor 

de klas. Door de grote hoeveelheid kinderen heeft niet iedereen een plekje en zitten kinderen 
dus op de grond.  De lokalen zijn heel  donker, 
want er is geen verlichting. Het enige licht dat 
de klas binnenkomt waant zijn weg naar 
binnen door de gammele houten luiken in de 
kale betonnen wanden. Het is ongelofelijk. 

Slechter kan het toch niet vragen we ons 
af....maar niets blijkt minder waar ervaren we 

als we de scholen in de jungle in de bush 
bezoeken...zoals jullie later zullen lezen.   
 
We verlaten uiteindelijk de school via de 
achterdeur maar de kinderen merken ons toch 

op en vele van hen volgen ons. Ergens achter op een pleintje spelen we nog een potje 

voetbal en verlaten dan het terrein.....bye bye, bye bye...roepen ze alsof hun leventjes ervan af 
hangen. We krijgen nog wat high fives en vertekken. Er is een meisje dat me volgt.  Als we 

stoppen voor de shop van Eyong stoppen we...ze kijkt me aan en trekt me aan mijn rok en  
zegt “ Please i want something to eat.....Pfff daar sta je dan tegen over een meisje van nog 
geen zeven jaar oud in een verwassen schooluniform die graag iets te eten wil. Ik heb niks bij 
me en voel me direct schuldig. I’m sorry zeg ik...I don’t have anything ...Ok en ze druipt af.... 
 
S’avonds spelen Jo en ik buiten met de buurtkindertjes. Er zijn er 

een paar die we telkens weer zien. Vooral Antoine met z’n grote 
bruine ogen en zijn mooie lange zwarte wimpers heeft ons hart 

gestolen. Hij heeft een bol buikje van de ondervoeding en loopt in 
de vuilste kleertjes, zonder onderbroekje. Het is een kindje dat 
opgroeit in echte armoede. We hebben vernomen dat hij soms wel 



een week niet te eten heeft.  En wat doet Antoine? die doet de 
hele dag alleen maar lachen, schateren van de lach met dat 
heerlijke opvreetsmoeltje van hem. Hij heeft niks om voor te 

leven maar ik zie hem alleen maar lachen....ik heb alvast een 
plekje voor Antoine in mijn koffer gereserveerd....wat een 

heerlijk jong...die toch net als ieder kind het beste verdient...wat 
zou ik hem dat graag geven. We spelen met de kinderen. Ze 
vinden alles prachtig.  
Als we met twee stukken piepschuim sneeuw maken en ons pas 
later realiseren dat ze dat natuurlijk nog nooit sneeuw hebben gezien lachen we diep van 
binnen. De kinderen hebben het fantastisch naar hun zin. We springtouwen, maken van 

gekleurde vouwpapiertjes allerlei figuurtjes met als klapstuk Marco z’n draakjes met 
gezichtjes. Echt ze vinden het fantastisch. Het is allemaal zo eenvoudig....maar het geeft 

zoveel plezier. Ik besef me dat ik dit buitenleven met de kinderen heel erg ga missen....die 

blije smoeltjes, die grote bruine ogen.....die mooie Antione. Eigenlijk ga ik alles 
missen...Afrika.....met al zijn ellende en schoonheden zit na deze tijd hier al diep geworteld in 
ons hart.  

 
Jo en ik kruipen s’avonds voldaan onder onze klamboe nadat ik uiteraard eerst nog een 

meter de lucht in ben gesprongen door de lizzard die ons bed in kroop. Echt je gaat er op 
zich wel aan wennen aan die beesten want ze zijn er in overvloed en ze zijn niet zo 
verschrikkelijk als die ... kakkerlakken maar om ze nou in je bed te zien verdwijnen... 
Dan kan dit wel Afrika zijn....het zal me een worst wezen. De lizzard is verdwenen.....uit het 
zicht in iedergeval. In onze klamboe voelen we ons veilig dus we leggen onze hoofden op 
onze kussens en nemen zoals gewoonlijk de dag nog even door..... truste....See you tomorrow.....  

 
De volgende dag brengen we een bezoek aan de school van Tina en Fortune. Onderweg in 

de auto rijden we op een gegeven moment over een kruispunt waar een groot wit laken mijn 
aandacht trekt. Als we voorbij rijden en ik nog even achterom kijk zie ik er twee bruine 

voetjes onder vandaan komen. Huh... denk ik... 
twee voeten?  en mijn maag draait even twee keer 
om. Hey, daar lag iemand onder dat laken zeg 
ik.........Welnee, zegt Marco 

Welnee? ik zag toch echt twee voeten onder dat 
laken vandaan komen. ( En nee.... ik heb echt niet te 

veel malariapillen genomen) ...Oh.... nou die ligt of 
te slapen of die is dood krijg ik als antwoord. 
Dood??? Ok...mijn maag draait nog eens even twee 



keer om want wie gaat er in hemelsnaam liggen slapen onder een wit laken op een kruispunt. 
Niemand toch? Dacht ik ook. Nou die meneer i s dan waarschijnlijk verongelukt ofzo ( denk 
ik....hoop ik) Als we terugrijden naar huis van de school is het laken weg maar zie ik alleen 

nog een grote plas bloed liggen. Bah, dus toch 
dood.....en niet slapen ( want dat hoop je stiekum nog 

steeds) Als ik dan later hoor dat hij niet verongelukt is, 
maar doodgeslagen omdat het een dief was en 
verkrachter die er al lag vanaf vannochtend 7.00 uur  
( het is 15.00 uur als we voorbij rijden) heb ik het even 
niet meer. Bah....en jullie raden vast en zeker wat voor 
antwoord ik krijg....dit is Afrika Debor.....Hier ga ik niet aan wennen. Trust me.....Als we 

aankomen op de school van Tina en Fortune, de PENU, een private school voor de de 
kinderen die het beter hebben dan het gemiddelde kind in Afrika, ben ik het nare aangezicht 

van de twee bruine voetjes gelukkig weer even vergeten. Als we aankomen gaat de 
videocamera aan en maken we entree. We worden opgewacht door de headmistress(Lucy). 
We zijn de poort nog niet door en we zien gelijk al verschil met de school van gisteren. De 
binnenplaats is niet van steen, maar van een soort van rulle aarde. Het gebouw ziet er voor 
afrikaanse begrippen goed uit, met een mooi mintgroen verfje.  
Het gebouw heeft twee verdiepingen met op elke verdieping een klas of 10. De klassen 

bestaan uit maximaal 30 kinderen. Ze zitten op houten bankjes of stoelen achter een wit 
geverfd houten bureautje. De docenten hebben een centrale plek in het klaslokaal ook achter 

een bureau. Omdat de klassen zo klein zijn hebben 
de kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Ze 
krijgen voldoende persoonlijke aandacht. Als we de 
klaslokalen binnenkomen staan de kindertjes op, 
maken een knikje en zeggen alle in koor: “ Good  
afternoon aunties en uncle”. Iedere keer weer opnieuw 

bij het betreden van een nieuw lokaal. Alles gaat 
hier heel gediciplineerd.....er is veel controle. Als we 

onderweg van het ene lokaal naar het andere lokaal 
lopen en we een aantal kinderen rennend door de 
gang tegenkomen vraagt de headmaster: Hey....you! 
De kinderen stoppen kijken haar aan. “ Who is 

chasing you?”  Nobody..... zeggen ze. “Than why are you running?”..... Het is een grappig tafereel en 
eigelijk heeft ze nog gelijk ook. Er hangt een prettige atmosfeer in de school en op veel 

muren hangen een soort van spreuken, gezegdes op grote gekleurde vellen met een bepaalde 
boodschap erop. Diepgaand en veelzeggend. Ja hier wordt op een hele andere manier les 

gegeven dan op de school waar we gisteren geweest zijn. Ongelofelijk what a difference!  
Financieel gezien in ieder geval 150 euro per jaar. Want dat wordt hier ongeveer per kind 
betaald aan schoolgeld. Eigelijk zou iedere school er zo uit moeten zien als deze.  Het 
bezoek aan deze school is goed ookal geeft het dus in weze een vertekend beeld van de 
werkelijkheid, omdat het merendeel in Afrika en dan zeker in onze focusgebieden alles 
behalve zo goed geregeld is. Maar hierdoor wordt de drang om te verbeteren en te 

veranderen alleen maar groter. We have a mission! 
 

Als we bij de nursery aankomen smelten onze harten weer. Hier worden de drie en vier 
jarigen opgevangen. Ooooh de ene is nog mooier dan de andere.... vroeger draaide ik mijn 
hoofd al om voor zo’n mooi koffiekindje...maar je hebt ze hier in overvloed. 



 
Wat een poepies en wat is het hier goed geregeld  voor Afrikaanse 
begrippen, want vergeet niet dat het geen je hier leest voor 

nederlandse begrippen alles behalve perfect is. Het is gewoon niet te 
vergelijken met elkaar. De kleintjes hebben een wipwap en wat 

schommels en een grote zandbak waar ze in kunnen spelen. Ook de 
kleintjes groeten ons. We nemen later plaats in een klas waar ze op 
het moment drama krijgen. Er wordt een toneelstuk opgevoerd en 
wij mogen toeschouwen. Het is onwijs leuk om hier te zijn, om 
tussen die kids op deze kleine houten witte krukjes te zitten en 
onderdeel uit te maken van het geheel. Het computerlokaal heeft 

bijna 20 computers waar de kinderen leren schrijven en documenten 
leren maken. Weer erg goed geregeld dus.......we delen in de klassen 

lollies uit in de vorm van hartjes...for every sweetheart in this class. 
 
Aan het einde van onze rondleiding hebben we nog 
een intervieuw met de headmistress. Een 
ontzettend lieve vrouw die al sinds dat ze een klein 
meisje was lerares wilde worden en dit ook altijd 

geweest is totdat ze drie jaar geleden promoveerde  
tot directrice van deze school. Openhartig geeft ze 

antwoord op al onze vragen. Het is een heel prettig 
gesprek. We zijn haar heel dankbaar voor de 
gastvrijheid en haar openhartigheid. Deze school  
wordt aangestuurd door Lucy, een dame met een 
warm hart. En dat zie je echt terug in de manier van lesgeven en de wijze waarop de school 
is ingericht. We nemen Tina en Fortune mee naar huis en hebben nog even een aftertalk over 

hoe goed het hier eigenlijk wel niet geregeld is.  
 

Die avond gaan Jo en ik koken.  En we hebben afgesproken met de vrouwen des huizes dat 
het absoluut verboden is om vannavond in de keuken te komen. Dat zal een moeilijke 
opgave worden voor de dames....maar ze hebben ingestemd. We gaan naar de supermarkt en 
doen boodschappen. Het straatbeeld blijft aanspreken en verbazen. Je ziet zo veel dingen 
onderweg.....van lijken op de straat tot spiernaakte mannen. Echt waar, schrik je je toch ook 
het apelazerus als er opeens een naakte kerel naast je staat, die je vraagt om een slok water uit 

de fles die je net aan je mond zet. De mensen hier kijken daar niet naar op of om.....He’s a 
crazy man....dat is de reactie. Nou crazy of niet........ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als ik 

in mijn naakkie over de lijnbaan zou gaan lopen..... 
 
S’avonds krijgen Jo en ik direct een vuurdoop in de afrikaanse 
keuken. We hebben slechts 2 kookpitjes, geen pepermolen, 
de stroom valt uit, dus er is geen licht in de keuken en er is 
geen blikopener.....maar uitgerekend hebben wij wel een stuk 

of 10 blikjes. Dus kaarsjes aan, de peperkorrels met een grote  
houten knots fijn malen, met een mes en een steen de blikjes 

open maken.....kort samengevat......improviseren. Jo en ik zijn 
een topteam in de keuken dus we slagen erin onder deze 
omstandigheden een pan voor 15 personen te maken......spaghetti met tomatensaus en 



groentes erin en een salade met tonijn. Gelukkig 
vind iedereen het heerlijk......alle bordjes werden 
netjes leeggegeten. Missie voltooid.  

 
Die avond besluiten we de stad in te gaan. Want als 

je in Afrika bent wil je toch ook wel als je die kans 
krijgt wat van het afrikaanse nachtleven te  
proeven.....en uiteraard een dansje maken...want alle 
ellende die je hier ziet en meemaakt moet je 
verwerken en toch even lekker wat te ontspannen en dansen. Mabel verteld ons dat we alleen 
wel pas om 06.30 naar huis kunnen, omdat het op een eerder tijdstip gevaarlijk is. Wij als, in 

afrikaanse ogen, rijke blanken zijn een makkelijk en aantrekkelijk doelwit om te beroven, te 
verkrachten of zelfs wel te vermoorden...dat schijnen ze hier al te doen voor een paar 

euro.....fototoestelen moeten thuisblijven, geld ver weg stoppen en we moeten zo min 
mogelijk doen om de aandacht te trekken.......nou jullie begrijpen dat we er toen iets minder 
zin in hadden na het horen van dit verhaal. Echt heel motiverend om te gaan ....NOT!  
Dus met een klein knoopje in onze magen gingen we op pad en gaven Mabel de taak alles te 
betalen. Wij als Nederlanders zouden anders het 10 dubbele moeten betalen......ze 
vertienvoudigen de prijs echt waar je bijstaat...ongelofelijk...het is een soort van omgekeerde 

apartheid...Who is discriminating now? 
 

De taxirit was al een happening op zich..... met 
zijn vieren op de achterbank van een taxi die we 
in Nederland al lang op de schroothoop hadden 
achtergelaten.....hij valt bijna van ellende uit 
elkaar. Als we over een hobbel rijden en ik een 
klap hoor van jewelste ben ik er van overtuigd 

dat we de achterkant van de taxi verliezen, de 
helft waar wij inzitten, de complete achterbank 

dus.....ik sla een kruisje, doe mijn ogen dicht en 
hoop dat we deze rit overleven. Aangekomen 
bij de club sla ik nog een kruisje en bedankt 

onze lieve heer voor het horen van mijn gebeden...we leven nog. Voordat we het weten zijn 
we binnen, hebben we betaald en staat de fles wiskey al klaar voordat we echt een plekje 
hebben kunnen uitzoeken. De club is heel goed beveiligd. Hier komt niet zomaar iemand 

binnen...dat stelt me gerust. Het is echt een prachtige tent. Een mooie bar, allemaal aparte 
lounge/zithoeken met lerenbanken en champagnekoelers in het midden. Er loopt een 

keurige ober/kelner rond in pak die alles tot in de puntjes organiseert. Er loopt een soort 
van lang podium om de dansvloer heen opgebouwd uit van die vlakken met gekleurde 
flikkerende neonverlichting eronder. Echt saterdaynightfever.....heel raar. Buiten lopen de 
kindertjes zonder schoentjes en gescheurde kleren en hier is alles luxe.   
Je voet je bijna een koningin hier....als Jose en ik naar de toilet lopen worden we ontvangen 
door een meneer in een wit schort. Hij maakt een buiging zoals ze in het  

‘Land van Ooit’  doen. We kijken elkaar aan.... Hij begeleidt ons naar het toilet en als we 
klaar zijn staat hij klaar om onze handen te wassen. Hij vraagt ons onze handen op te 

houden en spuit er met een pompje zeep op.....nee hij gaat echt niet onze handen 
wassen....dat doen we toch echt zelf hoor....het moet niet gekker worden. We wassen onze 
handen.....hij droogt ze af en na ontvangst van 200 Kam.francs begeleidt hij ons weer naar de 



uitgang......Pfff, we voelen ons er maar raar bij.......Maar o wat is het gezellig. De muziek 
varieert van hip-hop tot R&B en natuurlijk African Music . We dansen en dansen en dansen en 
hebben hierbij full continue een glimlach van oor tot oor. De eerste fles wiskey is snel gekilled, 

dus bestellen we uiteraard een tweede. We dansen en dansen en dansen....het werkt echt als 
een soort van therapie....we voelen alles van ons afglijden.  

De kerels in Nederland zouden een voorbeeld moeten nemen aan de kerels hier. Wat een 
ritme gevoel. Wat kunnen die kerels dansen...niet normaal.  Om 04.00 heeft Marco het wel 
gezien. Wij zijn eigenlijk nog lang niet uitgedanst maar....samen uit samen thuis. Buiten is er 
niks aan de hand we hebben al snel een taxi en zijn na en fantastische avond veilig weer 
thuis.Geen enge mannen, geen overvallers niks...... 
 

Zaterdag arriveert Vivian met Nadine. Een emotioneel wederzien van de familie. Het is plan 
om zondag op doorreis te gaan wordt gewijzigd en we vertrekken op maandag. Nu kunnen 

we nog een nachtje kijken hoe het gaat met Nadine, die blijft namelijk achter bij de familie. 
De trip die we gaan maken is vanwege de bizarre autorit en de extreme hitte in Douala en 
Manfe ongezond voor de kleine. Ik kan me er nog niks bij voorstellen....maar beter eerder 
dan later, dat het voor een peuter too much geweest zou zijn en heel gevaarlijk. Ik moet eerlijk 
bekennen dat het voor volwassenen al niet echt gezond is.....maar hierover straks meer.  
 

Ondertussen voelen we ons echt thuis hier. Het 
afrikaanse leventje en de manier van omgaan met elkaar 

bevalt me wel. Jo en ik hebben er echt een familie 
bij....(Marco had ze al) Het enige waar we nog wel wat 
moeite mee hebben is de warmte..... het zweet gutst 
continue van onze lijven. Maar daar we van iedereen te 
horen hebben gekregen dat de warmte hier nog meevalt 
en het in Douala en zeker in Manfe nog eens een graad 

of 12 warmer is, besluiten we ons erover heen te zetten 
en bereiden we ons geestelijk voor op de hitte die 

komen gaat. Maandag vertrekken we naar Douala. We 
kiezen de duurdere versie van de busreis, nogsteeds spotgoedkoop. 6000 francs, nog geen 10 
euro. Hiervoor krijg je airco, goede stoelen, een drankje en een warme maaltijd. Prima 
geregeld dus. De trip duurt ongeveer 3,5 uur. Onderweg zien we vooral veel jungle, heel veel 
groen. Als we aankomen in Douala staat de privechauffeur van Martina al op ons te wachten 
met een grote jeep die ons door de jungle moet gaan rijden. Atem is zijn naam. Zodra we de 

bus uitstappen lijkt het alsof er een wollen deken over ons heen wordt gegooid. Pfff, wat is 
het hier warm. Boem! Na twee minuten gutst het zweet van mijn lijf en plakken mijn kleren. 

Bah.....Met man en macht proppen we alle bagage en negen volwassenen inclusief de 
chauffeur in de jeep. Als ze je in Nederland zo zouden 
zien rijden ga je direct op de bon...echt maar hier....hier 
is alles mogelijk in het verkeer. Buiten het feit dat de 
meeste hier volgens mij hun rijbewijs gekocht hebben, 
en de auto’s in zeer slechte staat zijn is het ook nog eens 

een sport om zoveel mogelijk mensen in 1 auto te 
krijgen. Wij doen daar dan ook maar gewoon aan mee. 

We rijden door de stad Douala naar het huis van 
Martina, ons lokale contact die in het begin heel veel 
hulp heeft geboden maar nu helaas wegens een ongeluk 



al 7 maanden uit de roulatie is. Ik kijk mijn ogen uit in de stad Douala. Iedereen die ons 
opmerkt roept ons na en zwaait naar ons.  
 

Yaounde is de hoofdstad van Cameroon 
maar Douala is meer de economische 

hoofdstad. Werkelijk op iedere hoek van de 
straat vindt er bedrijvigheid plaats. Een 
soort van centrummarkt op de Blaak maar 
dan overal en kilometers lang. Iedereen 
verkoopt wel iets. Overal krioelt het van de 
mensen.....hele hordes mensen en bizar veel 

auto’s. Alles gaat kris kras door elkaar. Een 
complete chaos....maar op een natuurlijke 

wijze....als of het iedere dag maar weer 
hetzelfde verhaal is...en dat is het ook. In 
Douala doet iedereen business, handel, je ziet van alles om je heen. Schoenen, tasjes, haar, 
etenswaar, kleding, alles wat je maar kan verkopen, wordt verkocht, tot het kleinste 
schroefje. Het is al donker als we arriveren in Douala....de chaos lijkt hierdoor alleen maar 
groter...want als bij ons thuis de avond valt....gaat de stad vaak slapen...hier is het precies 

andersom. Hier wordt s’avonds en s’nachts geleefd en handel gedreven. Het is heel 
indrukwekkend om het allemaal te aanschouwen, om er deel van uit te maken. We kijken 

onze ogen uit. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Athans ik niet zelfs niet op de grootste 
festivals. Het is hier heel anders als in Yaounde...een heel andere sfeer. Ik probeer alles in me 
op te nemen om het nooit meer te vergeten en om de mensen thuis te kunnen vertellen hoe 
bijzonder alles is.   
 
We komen aan bij het huis van Martina....of beter gezegd bij het paleis van Martina & 

Salomon. Een groot wit gebouw met een muur erom heen met prikkeldraad afgezet aan de 
bovenkant. Een guard doet de deur voor ons open. We worden ontvangen door de zoon van 

Martina die vanwege een studie in Nederland een beetje Nederlands spreekt. Tevens is de 
dochter van Mani, Jessica aanwezig die verblijft hier omdat ze in de buurt naar school gaat. 
The housekeeper bereidt een warme maaltijd en voordat we het weten zitten we na een warm 
onthaal aan een grote tafel voor 10 personen en drinken we uit kristalen glazen. Het is een 
bizar huis. Overal hangen rozekranzen aan de muren en heel veel foto’s. Het zijn foto’s van 
Martina in vorstelijke houding. Martina is getrouwd met Salomon.....die samen met zijn 

moeder voor de regering werkt. Al met al een stel dat het goed voor elkaar heeft en een 
hoop macht heeft. We ontmoeten Salomon later die nacht als hij onder begeleiding van zijn 

bodyguards thuiskomt met een dikke sigaar in zijn mond. Overal in het huis staan enorme 
voorraden wiskey in flessen van soms wel drie liter. Het lijkt alsof ze er voor de sier staan. 
Het is een soort van teken van welvaart. Jo en ik kijken onze ogen uit. Het is allemaal heel 
apart en ook wel vaag....zit je opeens in een huis met 10 kamers alle voorzien van airco, 7 
badkamers, flessen wiskey van drie liter en foto’s van een dame aan de muur die we zo graag 
in het echt hadden willen ontmoeten. We kunnen er niet echt over uit, maar laten het 

allemaal maar over ons heen komen. Na een glaasje wiskey gaat dit steeds beter....we worden 
er super melig van. De combi van wiskey en malariapillen zorgt voor de meest scherpe en 

grappigste uitspraken. We hebben de grootste lol. Waar we eigenijk vroeg ons bed in hadden 
moeten gaan omdat we een hele zware reis voor de boeg hadden, slapen we uiteindelijk om 
03.00 uur en moeten om 05.00 weer op staan. 05.00 sloeg alleen nergens op want we 



vertrokken uiteindelijk pas om 09.00. Doodmoe nemen we plaats op de eerste achterbank 
van de jeep. We moeten met zijn vieren naast elkaar zitten en dat zit niet echt 
comfortabel....ik ben alleen zo moe dat ik redelijk snel in slaap val en het eerste gedeelte van 

de reis dus niet meekrijg. Het is best lekker om zo eventjes een dutje te doen. Maar helaas 
niet mogelijk om de volledige reis vol te houden. Plotseling wordt ik wakker door een 

enorme klap waardoor ik de wagen door wordt geslingerd. Nog een klap, en nog een, en nog 
een. We worden door de auto geslingerd....wat is dit? vraag ik. Dit....dit is de weg die we nog 
ongeveer 5 uur moeten rijden. Fijn! Nu snap ik waarom het noodzakelijk is om een jeep te 
hebben, een auto die voor dit soort wegen gemaakt is want anders kom je nooit op de plaats 
van bestemming. Inmiddels zijn we ver van de bewoonde wereld zoals we hem voorheen in 
Yaounde en Douala kenden. Het is een prachtige omgeving. We maken nu deel uit van de 

jungle waarover we uitkeken vanuit het vliegtuig toen we aankwamen.....bomen zo mooi van 
vorm in een diepgroene kleur. Honderden verschillende kleuren groen. Een uitzicht zoals je 

hem alleen maar kent uit films. We kijken onze ogen uit. Kilometers met bananenbomen,  
ananasplanten, mangobomen....ongelofelijk. Groen groen en nog eens groen. We wennen 
redelijk snel aan de kuilen en hobbels in de weg. Het is gewoon weer even een kwestie van 
aanpassen...en daar worden we steeds beter in.  
 
Je bent hier continue grenzen aan het verleggen en je kan 

wel gaan zitten zeuren dat de weg klote is, maar als je 
voorlopig nog 5 uur moet rijden op een weg die volgens 

zeggen alleen maar slechter gaat worden......maak je het 
voor jezelf niet makkelijk. Daarnaast worden we er wel 
melig van die hobbels. Ook worden we een beetje simpel 
van het slaapgebrek van die nacht dus we lachen veel. Je 
moet er ook gewoon om lachen....dan voel je tenminste 
die beurse plekken niet op je lijf. De afrikaanse muziek 

vindt luid zijn weg door de boxen van onze jeep. De stemming is goed.  
 

De eerste stop maken we in het stadje Kumba. Een stadje dat opeens uit het groen vorm 
krijgt door daken van golfplaat. Het is een bijna gele weg met aan weerszijden huisjes, 
restaurantjes die saloonachtig ogen. Overal zitten mensen voor de verranda’s en overal lopen 

mensen met handel op hun hoofd. Het ziet er allemaal 
armoedig uit. En wederom heel veel kinderen. En dan ergens 
aan het einde van van de weg, eigenlijk midden in de jungle 

staat daar dan een benzinepomp met Texaco erop. Heel 
apart. We stappen uit om wat drinken en te tanken. We 

kopen ook wat brood en andere dingen om te eten onderweg 
want waar we naartoe gaan zijn er geen winkels, geen water 
en geen electriciteit. In Manfe zelf natuurlijkwel maar niet in 
de villages erom heen. De jongens die ons het brood verkopen 
vechten bijna met elkaar omdat ze allemaal natuurlijk willen 
dat we het bij hen kopen. Dit zijn toch wel momenten waarbij 

je je in het nauw gedreven voelt, als je omringt wordt door 
driftige mensen die je iets willen verkopen. Buiten de auto 

merken we dat het steeds warmer wordt. Pffff...wat warm, 



kan bijna niet wachten tot we weer vertrekken en we als sardientjes in een blikkie klem zitten 
in de auto, want in de auto kan de AC weer aan. Na onze benen dus even gestrekt te hebben 
zetten we onze reis voort. 

 
De weg wordt steeds slechter en het uitzicht bijft 

adembenemend. Atem rijdt echt prima en het is ook een 
aardige kerel. We maken wat snapshotjes onderweg en laten 
de omgeving goed op ons inwerken. We rijden en rijden en 
rijden en hobbelen en rijden en hobbelen zo steeds verder  
en verder het oerwoud door. Langs de weg kom je zo nu en 
dan vrouwen, mannen of kinderen tegen die met houten 

manden op hun rug of op hun hoofd lopen. Ze dragen fruit 
op hun hoofd. Strengen met bananen eraan. Het ziet er  

zwaar uit. Na vijf meter zou ik waarschijnlijk al door mijn 
hoeven zakken. En hier lopen gewoon kindertjes op 

versleten schoenen met een kleiner broertje of zusje vastgebonden op hun rug met een bos 
hout op hun hoofd, soms kilometers, kilometers door het oerwoud. Soms zie je opeens een 
grote blauwe vlek in de verte. Als we dan dichterbij komen blijkt het een groep leerlingen te 
zijn in de welbekende blauwe schooluniformpjes dat onderweg is naar school. Daar de villages 

niet allemaal een school hebben moeten sommige kinderen kilometers lopen om naar school  
te gaan. Met hun boekjes op hun hoofd wanen ze zich een weg door het groen. Af en toe 

wordt je bij het turen in de onafgebroken groene omgeving verrast door een zwart koppie 
dat bij het horen van de motor van onze jeep opduikt uit het groen. Met verwarde ogen 
kijken ze je aan. Alsof ze zich doodschrikken, want een jeep hier in de bush is al redelijk 
zeldzaam laat staan als er ook nog een paar blanken inzitten. Werken in de bush is erg zwaar. 
Continue staat men voorovergebukt en hakt men met grote kapmessen van alles af. Zelfs de 
kindertjes lopen met van die hele grote messen. Het is echt kinderarbeid. Zo jong al werken 

die kids hier als farmers.....om te overleven.  
 

Ik moet eerlijk zeggen dat het best een creepy gezicht is 
al die mannen met van die grote kapmessen in vuile 
gescheurde kleren, die je met hun angstaanjagende 
blikken aankijken als je voorbij rijdt. Nee.....ik zou hier 
niet graag in het donker lopen...sterker nog ik ben blij  
dat ik er helemaal niet loop en gewoon lekker in de auto 

zit. Brrrr....al die messen. De trip is best pittig maar het 
schijnt in vergelijking met twee jaar geleden best aardig 

te zijn. Ze hebben de afgelopen twee jaar wel aan de 
weg gewerkt  dus echte gekke kapriolen hoeven we nog niet uit te halen. (nog niet....) 
 

Het indrukwekkenste aan de trip zijn toch wel de mensen en 
de dorpjes die je  tegenkomt.....het is weer een hele andere 
ervaring als in de stad en de buitenwijken van de steden. Alles 

is hier veel en veel primitiever. De dorpjes hebben geen 
electriciteit en zijn qua water afhankelijk van de waterputten 

die soms op grote afstand liggen.  
Er zijn ook zoveel kinderen..... niet normaal. Kinderen met 
bolle buikjes van de ondervoeding met alleen de kleren die ze  



aan hun lijfjes hebben. Heel veel. Maar ja wat wil je....geen birthcontrole pills, geen condooms 
en geen electriciteit....dus vroeg donker....naar mijn mening de ingrediënten voor een 
continue aanhoudende babyboom. De meeste kinderen hebben hier ook hele gekke navels. 

Dat komt doordat de kinderen hier gewoon in de villages zelf worden geboren, thuis of onder 
een boom of waar dan ook. Zonder ziekenhuis of zonder aanwezigheid van medische 

hulpmiddelen worden hier kinderen ter wereld gebracht. Hoe de navelstrengetjes van de 
baby’s worden doorgeknipt weet ik niet precies, maar aan vele buikkies te zien niet altijd op 
de juiste manier. Misschien zijn die kapmessen wel multifunctioneel..... 
 

Wat tevens een aparte traditie is is dat kinderen bij 
hun geboorte gemerkt worden in hun gezicht met 

een steen. Er wordt een streep of meerdere 
streepjes op een bepaalde manier  in het gezicht 

gekerfd om aan te geven binnen welke tribe het 
kind geboren is. Dit is heel gebruikelijk binnen de 
verschillende stammen in Afrika. Het blijft een 
zichtbaar litteken in het gezicht...dat kun je goed 
zien bij de oudere mannen. Het kan dan misschien 
een afrikaanse traditie zijn maar het is er nu net 

even een waaraan ik niet kan wennen. Het is er 
eentje die wat mij betreft uit het boek der tradities geschapt mag worden. Doe het dan met 

inkt ofzo op iemand zijn hand als het dan toch persee moet. Als ik dat voorstel kijken ze me 
aan alsof ze water zien branden...... 
 
Na een lange reis komen we dan eindelijk laat in de 
middag aan in Manfe en pfffff ze  hadden 
gelijk.....het is niet te harden hier. Weer een hele 

andere soort warmte als in Douala. We brengen als 
eerst een bezoek aan Anna, de zus van Vivian. Ze 

woont in een leuk huisje, dat er voor afrikaanse 
begrippen goed uitziet. De kinderen hangen gelijk 
om onze nekken. We maken kennis, eten wat en 
nadat we erin geslaagd zijn de kinderen los te 
maken van onszelf gaan we richting hotel. Manfe is 
een stad apart. Het is heel apart om te zien hoe elke stad zo zijn eigen identiteit heeft. In 

Manfe heb je geen straat van rode aarde. Het is meer donkergrijs. Dit geeft gelijk een heel 
ander beeld van de omgeving. Het is een beetje een soort van westernachtige stad maar dan 

op zijn afrikaans. Op elke hoek van de straat komt muziek uit boxjes.... afrikaanse muziek en 
er rijden heel veel motortaxi’s rond....uiteraard weer kris kras door elkaar. Er zijn veel zaakjes 
waar je weer van alles kunt kopen. De huizen zijn gebouwd op een soort van betonnen 
ophogingen waardoor de straten als het ware diep in de grond liggen. 
 
Het hotel waar we uiteindelijk besluiten te gaan slapen heeft een soort van binnenplaatsje 

waar de deuren van de kamers op uitkomen. De vloer van gekleurd mozaiek geeft een 
speelse uitstraling, de kamers zijn ok. En met ok bedoelen we..... er staat een bed waar we in 

kunnen slapen en er is een toilet zonder bril en zonder stortbakdeksel en een douche die zeer 
zeker niet schoon is. Het licht valt regelmatig uit omdat de stroom dikwijls in heel de stad 
uitvalt ( soms wel 2 weken)  Prima dus......;-)  Jo probeert met de harde zolen van mijn 



bergschoenen een spijker in het plafond te slaan om onze klamboe op te hangen. Gieren van 
de lach, want het lukt voor geen meter en geloof me met dit weer ( 45 graden) een klamboe 
ophangen is alles behalve leuk. De spijker gaat niet lukken dus....improviseren. Uiteindelijk 

hangt ie.....zo nu kan ons niks meer gebeuren. Jo gaat vast naar bed en ik drink voor het 
hotel nog een biertje met Marco en Atem...onze driver. Dan komt Jose potseling in haar 

sarongetje de verranda oplopen. Ze is door het bed gezakt....ik lig helemaal in een deuk. Na 
een vermoeiende reis, heb je je dan eindelijk gedoucht, hangt je muscitonetje.... zak je door je 
bed.......Dus wij verhuizen naar een andere kamer. Waarvan het bed prima was maar waar bij 
het verwijderen van onze klamboe de volgende dag de volledige houten gordijnconstructie 
naar beneden kwam zetten. Hierop antwoorde John, de hotelkeeper,  met een serieus 
gezicht. “ Ohhh, that’s normal.” 

 
De volgende dag zou een spannende dag worden. We 

zouden op doorreis gaan naar Eshobi, het 
geboortedorp van Vivian waar ook haar vader, oud 
dorpshoofd, ligt begraven. En we zouden een bezoek 
brengen aan Mbu. Daar we nu nog verder de jungle in 
moeten, moeten we rekenen op een weg die veel  
slechter zou zijn dan voorheen. Voor mijn gevoel is dat  

niet mogelijk maar niets bleek minder waar. Op zich 
valt de road van Manfe naar Eshobi nog wel 

mee...tuurlijk je wordt enorm door elkaar geschud en 
heen en weer geslingerd maar omdat we nog steeds als sardientjes klem met zijn vieren op de 
achterbank zitten kom je niet continue met je kop tegen het dak van de auto. Hoe verder we 
de jungle ingaan, zie we de omgeving veranderen en dan vooral de dorpjes. Waar de huisjes 
eerst nog van hout of steen zijn met daken van golfplaat, zijn de huisjes van de dorpjes hier 
van klei met daken van stro. Huizen van mamboe zonder gordijnen voor de ramen, zonder 

meubeltjes, gewoon huisjes van klei. Dit is echt groeten uit de rimboe! 
  

De meeste dorpjes zijn relatief klein en zien er  
verlaten uit als we er langs rijden. Hier en daar zie  
je in de deur opening zo’n klein hummeltje 
zonder kleertjes of alleen een t-shirtje aan staan. 
Er is nauwelijks een volwassenen te bekennen. De 
enige beweging die je ziet is die van kindertjes, die 

een beetje verloren rondlopen. Dit komt omdat 
de ouders in het woud aan het werk zijn en de 

kinderen daardoor alleen achterbijven en eigenlijk 
voor zichzelf zorgen en voor hun jongere 
broertjes en of zusjes. Echt spelen doen ze 

niet....enerzijds omdat ze geen speelgoed hebben en anderzijds omdat het daar echt te warm 
voor is ook al zijn zij dat dan gewendt. Als de kinderen de zware motor van onze auto horen 
kijken ze op. We zwaaien naar ze en heel eventjes, heel eventjes als de schrik voorbij is 

omdat ze niet wisten dat er mensen bestaan zoals wij (witte mensen) komt er een glimlach 
op dat droevige koppie.  

 
Het is heel onwerkelijk om hier te zijn, om hier te rijden. Elke keer verbaast het ons weer dat 
hier tussen al dat groen dus gewoon echt mensen wonen, dag in, dag uit! Het is moeilijk te 



bevatten. Het verschil met de plekken die we hier in Afrika al gezien hebben is al zo groot 
dat vergelijken met Europa al niet eens zin heeft. Het kan niet....het zijn twee uitersten...twee 
totaal verschillende werelden die elkaar niet kennen. Wij weten van het bestaan van hun niet 

af en andersom....en toch zijn we allemaal mensen. Ik weet wel dat deze mensen niet beter 
weten maar ik kan het me haast niet voorstellen. Waar 

denken ze aan, welke zorgen hebben ze, wat houdt hen 
bezig....als je dan heel de dag in de kokende zon met een 
kapmes in het woud staat te hakken als vrouw zijnde, iedere 
dag weer opnieuw, wat gaat er dan door je heen? Ik moet  
concluderen dat het enige antwoord op deze vraag is: 
Overleven en nadenken hoe en wat hun kinderen vandaag 

moeten eten denk ik....pffff mijn gedachten werken 
overuren en ik kom ruimte te kort in mijn hoofd om alles 

een plek te geven.  
 
De familie van Vivian in Eshobi weet niet dat we ze een bezoek komen brengen, dus je 
begrijpt vast wel een beetje hoe dat ging.... heel onverwachts...je had die gezichten moeten 
zien toen we uit de auto stapten.....het was een emotineel spectacel. Pfffff.......en ik maar weer 

zoeken naar een extra stukje ruimte in mijn hoofd.  

Eshobi is een vredig dorpje......met een heel andere 
uitstraling dan de andere dorpen waar we langs zijn 

gekomen. Echt waar. Er hangt een hele serene rust. De 
mensen kijken er anders uit hun ogen. De huisjes staan 
er mooi recht toe recht aan bij, de weg is door de 
dorpelingen goed onderhouden en er zijn een soort van 
tuintjes aangelegd waarop groentes worden verbouwd. 
Het ziet er keurig uit. Er is hier iets....je voet hier 

iets...een hele positive spirit....Jo voelt het ook. Het is 
dus niet borrie’s hokuspocus gevoel..... als ik langs het graf van de vader van Vivian loop sta 

ik even stil. Ik lees op zijn steen:  He taught us to do good. In mijn hoofd leg ik de link met 
de sfeer die hier zo peacevol is en weet.....over dit dorpje wordt gewaakt..... 
De mensen die er  rondlopen zijn ook oud. Dat betekent dus dat er de mensen hier  goed 
voor zichzelf zorgen...en dat zie je eigenlijk terug in alles. We eten wat bij de familie en we 
kijgen van alles mee voor onderweg. Pofpof, vis, gebakken banaan. Allemaal bereid in de 
buitenkeuken naast het huis. Een soort van open 

hutje met een rieten dak waaronder een vuurtje is 
gemaakt met hout. Er staat en grote pan op waar 

pofpof in wordt gemaakt. er staan kleine houten 
bankjes onder het hutje. Het is echt een gezellig 
plekje zo lekker in de schaduw....want pfff wat is het 
heet. De halfzus van Vivian is echt een lieve vrouw 
met en mooie glimlach...Nicolet is haar naam. We 
kopen nog wat extra pofpof bij haar om later in 

Mbu uit te delen aan de kinderen. We bijven er 
ongeveer een uur en gaan dan weer verder. En dan..... dan wordt het echt spannend. 



 
De weg wordt steeds slechter en het begint steeds meer op een aflevering van Tour of duty  te 
lijken sterker nog....na een haf uurtje rijden houdt de weg gewoon op! Slechts een pad van 
een meter breed blijft over.....” Waar is de weg?”  vraag ik....de echte weg houdt hier op krijg, 

ik als antwoord.  Wij zijn echter alleen nog niet op de plaats van bestemming. Dat betekent 
dus dat het echte werk gaat beginnen. Dit is echt Camel  Trophee. So of the road we go. We 

rijden door de bush en omdat het pad dat over is gebleven na het ophouden van de weg 
slechts een meter breed is en onze jeep zeker 1,5 meter breed, slaan de takken tegen de 
ramen. Het is echt spannend. Je ziet helemaal niks als je door de vooruit de verte in probeert 
te turen. Alleen takken en groen. Als ik me realiseer dat er ook een tegenligger aan kan 
komen, krijg ik even geen adem. Het is onwaarschijnlijk maar ach wij rijden er ook....dus 
waarom zouden er niet nog een paar dwazen zijn die hetzelfde idee hebben. Atem is een 

fantastische chauffeur en heeft onze Four Weels bak goed onder controle. We klimmen en 
dalen, blijven hier en daar spinnend in een 

greppel steken en worden door elkaar geschut 
bij het leven. Echt ik hoop dat julie thuis er een 
beeld bij kunnen vormen. Het was heftig. We 
rijden door riviertjes en moeten zo nu en dan 
uitstappen omdat we het niet aandurven met 
ruim 2000 kilo over de geïmproviseerde houten 

bruggetjes te gaan die gemaakt zijn. Maar ja The 
show must go on....dus uitstappen. Eén voor één 

de brug over en dan maar bidden dat Atem, 
onze driver het trekt met z’n jeepie. En dat doet 
ie......elke keer slaken we een gil van geluk en 
geven  een warm applaus....zenuwen ? Welnee.  
 
De omgeving is bizar mooi. We rijden dwars door het oerwoud, we zien de lianen alleen de 

aapjes ontbreken. Jo en ik zijn echt op zoek naar apen...maar we zien er geen één. Hoe is dat 
mogelijk in een omgeving zoals dit. Er wordt ons verteld dat ze dood gemaakt zijn en dat ze 

worden opgegeten......bushmeat. Dat willen we niet geloven....maar als we op de terugreis van 
onze journey ergens bij een tokotje stoppen om bushmeat te halen  



( uiteraard niet voor onszelf ) zien we naast de 
kleine zwijntjes toch echt iets liggen wat aan het 
postuur te zien verdacht veel op aap lijkt. Dat 

blijkt het ook te zijn!!!! Jo en ik kijken elkaar aan. 
Even voelen we afschuw......maar ja dit is Afrika 

horen we Marco in ons achterhoofd zeggen. 
 
Dus geen apen in de bush......Wel prachtige 
vlinders, honderden in de meest uitzonderlijke 
kleuren. Groen, geel, roze, oranje en tourquoise 
fladderend in het rond. Echt prachtig. Zo hebben 

we ze nog nooit gezien. En het zijn er echt veel. Bijzonder mooi. Dus geen apen, wel 
vlinders en kikkers.....als we weer uitstappen omdat we het net toch even te risky vinden om 

“in” de auto een bizarre klim te maken horen we me toch een overweldigend gekwaak van 
kikkers. Het moeten er wel duizenden zijn en hard dat ze  
zingen niet normaal. Pom pom pom aiia, pom pom pom 
aiia. Het phylomonisch orkest is er niks bij! Omdat we dus 
zo nu en dan de auto uit moeten stappen omdat de road te 
gevaarlijk is krijgen we elke keer een enorme klap in ons 

gezicht van de warmte. Zeg maar gerust hitte. Het verschil 
met de AC is te groot. Het is nu 53 graden buiten geeft de 

auto aan. Maar voor ons gevoel is het wel 70 graden. Het 
voelt als de Saharawoenstijn! 
 

 
Als we net voor het dorpje Mbu door een ander dorpje rijden besluiten we te stoppen als er  
een horde kinderen achter onze jeep aanrent. We stappen uit en nemen even de tijd om ze 

allemaal een hand te geven....de kinderen hier in de village reageren anders als de kinderen in 
de stad. Hier zijn ze veel meer in een soort van shock als ze  je zien en je aanraken. Omringt 

door ongeveer 60 kinderen van klein tot groot, alle ondervoed, met rood oogwit zijn we zelf 
ook even in een soort van shock. Het is een 
heel raar maar zo bijzonder gevoel als je daar 
staat.  En je wil zo veel doen om ze uit deze 
benarde levenssituatie te halen...en dat kan 
niet....dat besef komt al heel snel na deze 

gedachte. En dat doet pijn...We besluiten verder 
te rijden en en komen dan na een uur aan in 

Mbu, het geboortdorp van Martina en van 
Peter, de man van Mani die ook met ons mee 
reist.  
 
Mbu is ook echt een Bushvillage, midden in de jungle ver weg van de menselijke beschaving.  
Te vinden ver voorbij de verste uithoeken van onze beschaving .Geen stroom, geen 

waterleidingen, geen ziekenhuis, geen huisjes zoals we ze in de buitenwijken van de stad 
hebben gezien. Het is een van de plekken waar wij ons primary school project op gaat zetten. 

De school is inmiddels door Martina gebouwd en er is een gekwalificeerde lerares aangesteld 
die nu door de government betaald wordt. Als we er aankomen passeren we als eerste het 
gebouw dat fungeert als deze school in het begin van het dorp. De school ziet er verlaten 



uit...als we richting de lokalen lopen worden we 
aangehouden door drie kinderen waarvan 1 meisje op de 
grond zit. Ze blijkt invalide te zijn en sleept met haar 

armen en bovenlijf haar benen over de grond. Ik geef  
haar een hand en ze lacht vriendelijk. Dit meisje heeft in 

het regenseizoen echt een probleem. Dat moet ze zich 
zelf voortbewegen door de modder in plaats van door de 
aarde en dat is natuurlijk vreselijk....we moeten kijken wat 
we hier aan kunnen doen. En ook al komen we hier niet 
om invaldie mensen te helpen....als je dit ziet kan je echt 
niet je hoofd omdraaien en zeggen..we komen hier alleen 

voor onderwijs. We lopen richting het dorp en worden 
warm ontvangen. De zon is heet en na pas een half uur uit de auto te zijn in de kokende zon 

gaan mijn hersenen al aardig koken....en dan sta je daar in een dorp met huisjes van klei.....na 
een lange heftige junglerit tussen kindertjes die niks hebben. Bolle buikjes, angstige oogjes, 
gescheurde vieze kleren met zweet op hun voorhoofdjes van de kokende hitte. Ze willen ons 
allemaal aanraken.....een oudere mevrouw valt me in mijn armen en herhaalt tekens hetzelfde 
riedeltje achter elkaar in het afrikaans. Ik versta er dus geen woord van maar door de 
intonatie in haar stem en de jammerende blik in haar ogen kan het niet veel goeds zijn....en 

niets is minder waar. Als ik Mani vraag me in het Engels uit te leggen wat die dame die om 
mijn nek hangt allemaal zegt verteld ze me dat ze 10 kinderen ter wereld heeft gebracht en 

dat ze allemaal zijn overleden....er leeft er geen een meer...ze is nu helemaal alleen ...al haar 
10 kinderen dood, al haar 10 kinderen dood. Pfffff....en ja hoor... daar is de man met de 
hamer!  
 
Boem....het wordt me echt even te veel......de brandende 
zon op mijn kop, een huilende vrouw om mijn nek 

omdat ze haar tien kinderen is verloren en het 
aangezicht van honderden kindjes die niets hebben om 

voor te leven...die koppies, de armoe.....ik durf geen 
slok te nemen uit de fles water die ik in mijn handen 
heb...want ze drinken hier uit de rivier...waar ze 
ongeveer 300 meter voor moeten lopen. Mijn maag 
knort van de honger omdat ik 7 uur geleden voor het  
laats iets gegegeten heb maar ook dat durf ik niet te zeggen hier ( look around you.... I think) Ik 

breek volkomen..... de tranen rollen over mijn wangen.....Ik val op mijn  knieen in Mani haar 
armen. It’s ok girl, let ik go...it’s ok...my baby zegt ze me.....ik kan alleen maar huilen. Het is echt 

even too much. Jo kijkt naar me...knikt en kijkt me aan met een blik van ik begrijp je 
volkomen......ook zij huilt van binnen. De mensen om 
me heen uit het dorp kijken naar me en begrijpen 
waarschijnlijk niet waarom ik het zo zwaar heb....dit is 
namelijk hun leven, dag in, dag uit! Het is haast niet te 
bevatten. Het is geen droom, het is waar ....we zijn 

hier echt...het raakt me zo diep in mijn 
binnenste...pffff....er is een ding dat ik nu zou 

willen....en dat is Eef. Was die maar hier....kon ik haar 
maar even spreken...ik heb mijn mobiele telefoon bij 
me bedenk ik me maar.......wat wil je diep...diep ...diep 



in de jungle je mobiel gebruiken.....als of je hier bereik hebt......duh! Peter is weer even 
herrenigd met zijn familie en deelt de kleding uit en de spullen die hij meegenomen heeft 
voor zijn dorp. Nadat ik wat gekalmeerd ben hebben we een afspraak op de school. Alle 

kinderen gaan met ons mee. De meeste kinderen dragen een blauw schooluniform die 
Martina heeft laten maken voor ze.  Maar omdat de meeste geen andere kleren hebben 

dragen ze hun uniform als gewone kleding en dan gaat het een stuk minder lang mee.  
 
We maken kennis met de schooljuffrouw die als 
enige gekwalificeerde leraar hier in Mbu lesgeeft. Zij 
wordt ondersteund door ouders die als vrijwilliger 
werken en haar ondersteunen. Want 300 kinderen 

kun je gewoon niet alleen doceren, daar heb je echt 
hulp voor nodig. Als we in het lokaal aankomen is 

er nauwelijks plek voor alle kinderen. De kleintjes 
moeten op de grond zitten. Er zijn kindertjes bij 
van drie jaar oud  die met hun jongere broertje of  
zusje op hun rug vastgebonen lopen plaatsnemen in 
de klas.  
 

Alleerst worden er liederen gezongen om ons te 
verwelkomen....daarna krijgen we de kans om een 

uitgebreid interview te houden met de lerares. Er 
zitten ruim 300 leerlingen op de school, die door 
gebrek aan ruimte soms les krijgen in de kerk of  
buiten in de kokende zon. Er is geen meubilair, 
op twee kapotte schoolbanken na. De lerares hier 
heeft geen bureau, dus staat ze 7 uur per dag voor 

de klas. Het schoolboord is gemaakt van een 
soort van betonnen laag dat verwerkt is in de 

stenen muur. Het is een hobbelig golvend bord 
waarop het moeilijk is met een krijtje iets te noteren. Ze hebben hier niet van die 
gelamineerde platen zoals we op de vorige scholen gezien hebben. Het is improviseren, 
improviseren en nog eens improviseren. Het lesgeld van de 300 leerlingen zijn er dit jaar 
maar 10 die de schoolfees betaald hebben, simpelweg omdat de ouders het niet op kunnen 
brengen. Het geld dat van de schoolfees binnenkomt wordt in principe gebruikt om 

benodigdheden voor de school aan te schaffen. Maar ja dat wordt lastig als er maar 10 
gezinnen zijn die betalen. Van deze fees zou ook het salaris van de vrijw illige docenten die 

ondersteuning bieden betaald kunnen worden, maar die hebben nu al 7 maanden geen geld 
ontvangen. Er zijn nauwelijks attributen 
aanwezig...zelfs de krijtjes zijn erg schaars. Het is 
triest...heel triest....dit zijn barre omstandigheden 
om les te geven....maar wij gaan ervoor zorgen dat  
dat anders wordt....nu we dit met onze eigen ogen 

gevoeld en gezien hebben....gaat dat ook zeker 
gebeuren. Van de schoolgelden die wij zullen 

betalen voor de drop-outs ( degene die geen geld 
hebben om te betalen) zullen we een potje maken 
waarvan we alleerst voor 3 normale schoolborden 



zullen zorgen, een krijtvoorraad voor een jaar, 
banken en tafels ten behoeve van de lessen.  
Dit is de eerste prioriteit. Tevens zullen we 

kijken naar de mogelijkheid voor uitbreiding 
van de lokalen, maar dat is nu even niet het 

allerbelangrijkste. De lerares neemt ruim de 
tijd voor ons en we vragen haar om samen 
met ons een les te doen met de kinderen. 
Omdat alle groepen nu  bij elkaar zitten, 
maken we er een algemene les van die ook  

voor de kleintjes te begrijpen is. De onderdelen van een plant.....het is ondanks de slopende 

warmte in het lokaal geweldig om mee te maken.....er is nog even geen tijd voor een 
zonnesteekje....nu we hier zijn willen we niks missen. We laten rugtasjes(van Pot met goud 

op zuid), schoolpapier achter, honderden gekleurde vellen, kleurpotloden, kleurstiften, en 
zakjes met kralen en draden waar ze met de kinderen kettingen van kan maken. We geven 
tevens nog wat geld en bedanken haar hartelijk voor haar tijd en haar openhartigheid. Ze 
schud onze hand en geeft aan dat ze zich bevoorrecht voelt dat ze in ieder geval voordat ze 

ooit sterft de hand van een blanke heeft 
geschut. Tja......God bless you, God bless you.... she 

says. We lopen nog even terug naar het 
dorp....we hebben ongeveer een uur tot 

anderhalf uur door gebracht in het veel te kleine 
snikhete lokaal.....als we in het zonnetje naar het 
dorp teruglopen.....komt de tweede klap met de 
hamer..... het wordt zwart voor mijn ogen en 
waar er 5 kinderen lopen zie ik er vijftien. Alles 
draait en wordt wazig. Ik geef aan dat ik me niet 

goed voel....maar dat was aan mijn gezicht al te 
zien. Mani neemt me mee en zet me neer op 

een bank in de schaduw. Ze haalt een emmer met koud water en gooit deze over mijn 
hoofd.... ondanks het klote gevoel dat ik van top tot teen voel realiseer ik me dat ik nu een 
emmer water over mijn kop krijg wat zij normaal gesproken moeten drinken. Hoe bedoel je 
waterverspilling...... 
 
Ik zeg haar dat het wel ok is en ze stopt mijn voeten in 

de emmer. Het sjaaltje dat ik om mijn hoofd had, maak  
ik nat en leg hem op mijn kop......pffff en nou effe 

rustig zitten en diep ademhalen....beetje bij beetje....zakt 
de wazigheid. Wankel op mijn benen nemen we 
afscheid van iedereen....het is heel emotineel. Eigenlijk 
wil je het liefste blijven met de mensen zijn en eigenlijk 
al beginnen met het maken van banken en stoelen ook 
al heb je dat het hout er nog niet voor.....maar je weet 

dat je weer terug moet.......inderdaad weer terug via de bizarre weg waarover we heen zijn 
gekomen...konden we nu maar heel even in onze vingers knippen en sjoeoeoef terug in 

Manfe zijn.  
 



Als we vertrekken en nog geen 100 
meter weg zijn van Mbu krijgen we een 
probleem met de auto. Doordat we 

vastkomen te zitten in en soort van 
helling en in een soort van kuil komt 

onze auto zo schuin te liggen dat hij 
bijna omklapt. Iedereen houdt zijn adem 
in, de spanning is te snijden. Vivian die 
als eerste aan de linkerkant naast het 
raam zit, ligt op haar zij tegen de ruit en 
ziet de grond steeds dichter  

bijkomen...ze schreeuwt my pikien, my 
pikien, wat in het afrikaans mijn dochter 

betekent.....Dit is echt effe slikken. We moeten de auto uit. Ze opent de deur en schuift uit 
de auto....ik volg, dan Jose en Marco klimt aan de bovenkant eruit. Mani die vanwege haar 
gewicht in de auto moet blijven zitten achterin links, kijkt angstig door het raam. Met een 
mannetje of vier proberen we de auto tegen te houden als Atem met man en macht gas geeft 
om de jeep uit de kuil te trekken. Na enige tijd slaagt hij daar in. Man.......applaus voor de 
driver...wederom. Stel je voor wat er gebeurd als je omklapt en je kan niet meer verder en dan 

nog maar niet te spreken over mogelijke gewonden, zonder ziekenhuis in de buurt.  Dan zit 
je dus gevangen daar in de snikhete hitte. Het zal je gebeuren. Even is dat moment heel 

dichtbij......vanaf dat moment besluiten we dus ook geen risico’s meer nemen. Dat is het niet 
waard. Als we onze weg voortzetten naar Akwa, een ander focussdorp nog verder het woud 
in...besluiten we na een nog angstiger moment, dan hiervoor beschreven, rechtsomkeert te 
gaan. Als we ergens een bocht nemen en een daling inzetten waarbij we met de neus van de 
auto naar beneden hellen en gezamelijk een helling van 60/70 % aanschouwen, waardoor we 
bijna allemaal inclusief onze bagage naar voren schuiven en alleen een afgrond met water 

zien.....is de maat vol. Geen Akwa voor ons vandaag.....geen risico’s meer. Terug, terug, terug 
schreeuwt Mani die vechtend met de laguage op de achterste bank van de jeep zit.  

 
Iedereen heeft het bloedheet en heeft ook honger dus we besluiten om op de terugweg te 
stoppen bij een binnenriviertje. Het oogt als schoon water en er zwemmen allemaal kleine 
kinderen in. Allemaal zwarte kleine blote kontjes...we kleden ons uit en nemen in ons 
ondergoed een duik in het water...heerlijk....wat een verkoeling. En daar zwem je dan met je 
spierwitte lijf tussen de zwarte kindjes midden in de jungle tussen de lianen....het is 

onwerkelijk en adembenemend.We eten wat vis en banaan en voelen dat we weer 
aansterken....Net als we ons aan het aankleden zijn om weer verder te gaan......gebeurt er 

uiteraard weer iets bizars.....Ik hoor mensen huilen maar ik zie ze alleen niet, het is een 
jammerend , zeurend gehuil en het komt steeds dichterbij. Ik ben het water al uit en sta 
achter een soort van bosjes....Jose dobbert nog lekker in het water als ze toeschouwer wordt 
van een begravenis die dwars door de rivier heen gaat. Er ligt een dode vrouw tussen twee 
takken op een soort van bed bedekt met bladeren. Ze wordt gedragen door familie...ze 
dragen haar door het water naar de overkant......de familie weent en jammert. Pffff....lig je 

daar in je onderbroekie in het water tussen de lianen wordt er een lijk door het water naar de 
overkant gedragen en ben je getuige van een diep familieverdriet.......jawel, dit is Afrika. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

S’avond als we na 16:00 uur in Manfe terug zijn, zijn we verbrand door de zon en volledig 
uitgeput door de bizarre trip.  Daar de stroom weer is uitgevallen en er geen water is om te 
douchen, wassen we ons met een emmer water. 
We praten nog wat na.....en schrijven in onze dagboeken. Nadat ik Eef heb gesproken 
besluiten we naar bed te gaan. S’nachts wordt ik wakker van de koorts.....ik lig te rillen in 
mijn bed....ik voel dat ik moet overgeven maar durf mijn bedje niet uit omdat ik bang ben 

om tegen de vlakte gaan en dan lig ik daar in een vieze douche op de grond tussen de 
kakkerlakken...no way! Ik lig echt een beetje te ijlen en denk dat ik malaria heb....heb ik 

natuurlijk niet...want ik heb alleen maar een 
zonnesteek. Jose ligt naast me en waarom weet ik niet 
maar ik durf haar niet wakker te maken......ze ligt 
naast me te slapen en ligt van alles te 
brabbelen.....Come here little girl...hello, yes come here....ze 
klapt in haar handen en maakt een gebaar van...kom 

hier kleintje....Jose is duidelijk terug in het dorp Mbu 
waar we vanmiddag waren......het is ook echt een 

bizarre ervaring geweest...logisch dat we dat s’nachts 
verwerken.  
 
Ik neem me voor dat ik morgen helemaal niks ga ondernemen en op mijn bed blijf, maar als 
ik s’ochtends wakker wordt na een paar uurtjes slapen voel ik me wel wat beter.  
We zullen vandaag een bezoek brengen aan de school waar we ons secundary school  project 

gaan starten en bezoeken de TTC ( Teachers Training College) waar deelproject drie gestalte 
gaat krijgen. Daarna terug naar Douala en naar Limbe om met de advocaat te praten en het 

stuk land te gaan bekijken en met Justin te praten die onze bouwtekeningen heeft gemaakt 
voor het weeshuis. Een druk schema dus........waarover we jullie graag verder informeren in 
ons volgende verslag.......... 


