


 

 

 

Zaventem - Kigali 
Een mens is gemaakt om zich te verplaatsen. Het zit hem in het bloed. Nooit heeft hij rust, 

nergens is hij tevreden, voortdurend op trektocht. Waarheen en waarom lijken bijkomstig-

heden. Kijk maar naar onze snelwegen. Het is een gaan en keren. In de steden krioelen de 

mensen als wormen door elkaar. Een mierennest gelijk. Het is te oneerbiedig om 

‘mensennest’ in een woordenboek op te nemen.  

Ook ik ontsnap er niet aan en op een ijskoude 14 januari stap ik met pak en zak de deur uit 

richting luchthaven. In het station is het druk. De trein zit overvol. In de luchthaven is het al 

even druk.  

Wie mijn bagage nakijkt moet besluiten dat ik handelsreiziger ben. Een klein pakje met wat 

toiletgerief en een grote tas vol met dameskleren, allemaal merkkledij. Ik mocht beslag leggen 

op de  garderobe van een overleden dame. Het was overweldigend wat daar allemaal mooi en 

doelloos aan kapstokken in de kasten hing. Ik maakte een keuze. De winterkledij liet ik 

achter. Jammer, maar nog een pak erbij zou mijn beweeglijkheid sterk aantasten. Overgewicht 

wil ik vermijden. Ik ga trouwens naar een warm land. Ik heb de overleden dame goed gekend 

en weet dat ze spijt heeft voor elk kledingstuk dat ik liet hangen. Ze zal zich gelukkig voelen 

telkens ik een wegschenk aan iemand die er al een heel leven recht op heeft maar nu nog in 

lompen rondloopt.   

Op de luchthaven liggen nog de sporen van de sneeuw. 2010 zal in de analen opgetekend 

worden als een bar winterjaar, de opwarming van de aarde ten spijt                                               

Het sneeuwruimen  komt dagelijks in het nieuws. Het is een strijd van winnen of verliezen. 

Voor het ogenblik zijn de sneeuwruimers aan de winnende hand. Onze vlucht staat op het 

bord aangegeven. Wij kunnen weg. Wij ontvluchten de kou en vervangen die door stralende 

zon! De witte sneeuw ruilen we voor rode Afrikaanse grond. Ik moet mijn medereizigers zien 

te ontdekken. Eigenlijk ken ik er maar één van. Dat is Wim die als leider en gids fungeert. Na 

wat geloop vind ik hem. Er staan nog een paar mensen naast hem. Ik herken hun gezicht. Wij 

zijn ooit  samengekomen in Brussel. Namen hebben ze nog niet. Maar dat komt wel. Wij gaan 

immers samen op reis. Samen weg uit de kou, samen op hotel, samen in een wagen, samen als 

goed doorvoede en goed geklede mensen tussen de armen, samen als enigen die de 

plaatselijke taal niet kennen.  

Maar er ligt ook een vleugje doel, zelfs zending in onze reis. Wij reizen onder de auspiciën  

van BRS. Voluit staat dat voor Belgische Raiffeisen Stichting. Dat maakt dat we samen tot 

eenzelfde club horen. We noemen ons Ceravennoten. Het gaat over microfinanciering.  Dat is 

een moderne vorm van armoedebestrijding. Bankiers lenen een kleine som aan mensen zonder 

duidelijke waarborg dat ze het geld en de intrest ooit terugbetalen. Wij zijn dus allemaal 

bankiers. Ik zou zeggen 13 van de 14. Aan mij is bankieren niet zo direct besteed.  Dus 

bankiers die aan liefdadigheid doen!  Het lijkt mij vuur om water mee te blussen. Toch moet 

ik opmerken dat prof. Muhammad Yunus daarvoor een paar jaar terug de Nobelprijs voor de 

vrede heeft gekregen. Ik las zijn dik boek “Bankieren voor de armen”.  Hij schreef het zelf, 

een onver-holen succes over de gehele lijn. In principe komt het hierop neer dat je geld leent 

om een kip te kopen en dat je daarna rijk wordt met de eieren die ze legt.                                       

Hierbij mag je wel niet vergeten dat het bankiers zijn en blijven. Dat uitlenen betekent dat de 

klant maar zeker ook de  

bankier er iets moet aan verdienen. Niet zomaar lenen aan iedereen. Om te beginnen alleen 

aan vrouwen die samen in groep voor ieder van hen borg staan. Dat verhoogt zienderogen de 

kansen dat het geld voor de afbetaling zowel als de interest naar de rechtmatige bankier vloeit. 

Eigenlijk is het normaal. Het is zinloos geld te pompen in een organisatie die verlies maakt.  
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Het is een bodemloze put waar niemand iets aan heeft. Wat niet groeien kan is gedoemd om 

doelloos te sterven. Wij gaan getuigen zijn van het feit dat microfinanciering een succes is.  

En succes zal het zijn. Mislukkingen worden immers nooit getoond.

 

Het wordt een lange vlucht. Nog gewend aan de kou hebben we pull en overjas mee op het 

vliegtuig. We zullen het moeten meeslepen tot we opnieuw landen van warm naar koud. 

Zolang wordt het ballast. 

ons naar ‘Maison de Charité’. 

onverhard. Het gaat steil naar boven. Het baanvlak lijkt op een verzameling van geultjes die 

door de regen zijn uitgespoeld en op mini vijvertjes uitmonden. Bij regenweer lijkt te voet, 

best zonder schoenen, de enige verplaatsings

af en toe dames die naast de weg lopen. Ik schrik 

ervan omdat ze allemaal lange kledij dragen.            

Als ik aan mijn koffer met kledij 

dat ze zich aan een nieuwe mode zullen moeten 

aanpassen.  

We komen aan in de grote refter van een onlangs 

nieuw opgetrokken gebouw. Nonnetjes zijn er 

druk in de weer. We eten soep, rijst, aardappelen 

en een soort vlees waarvan ik de herkomst niet 

ken. Het dessert is zoals te verwachten over

heerlijk. Vruchten van hier! Gegroeid en gerijpt 

in de zon. Als je erin bijt stralen ze een stuk 

opgeslagen zon voor je uit.  

Na het eten moeten we ons verplaatsen naar een gebouw dat vele meters lager ligt. Trap af, 

bordes, trap af tot je de weg kwijt bent. Het doel van d

Dat is af te leiden  uit het grote aantal kamers met  twee bedden, douche en wc. Of wordt er 

gespeculeerd op roepingen die ze twee per twee in de kamers kunnen onder brengen? Koppels 

dan maar als dit het succes kan ve

Het is ondertussen 22u30 geworden, plaatselijke tijd. Thuis is het 21u30. Dat het menselijk 

lichaam niet geschikt is om een hele dag stil te zitten, voelen we. De stramheid van onze 

benen als gevolg van het zitten is groter dan van een hele dag sta

wat er ons in de toekomst te wachten staat. De briefing van Wim liegt er niet om. 

De nacht heerst overal. De lichtjes buiten prikken er gaatjes in. De maan kijkt rustig toe van 

uit haar hangmat aan de hemel. Overdadig veel st
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En succes zal het zijn. Mislukkingen worden immers nooit getoond. 

Het wordt een lange vlucht. Nog gewend aan de kou hebben we pull en overjas mee op het 

vliegtuig. We zullen het moeten meeslepen tot we opnieuw landen van warm naar koud. 

Als we eindelijk van het vliegtuig mogen, is het buiten 

22° C.  Flink gekleed breekt het zweet ons uit. De 

administratieve rompslomp en het wachten op de bagage

persen er nog wat zweet bij. Wij verzamelen op de 

parking van de luchthaven. Twee jeeps en een minibus 

wachten ons op. Het is volslagen donker als de 

volgeladen wagens ons deel laten nemen aan Kigali by 

night.   

Lichtjes flikkeren op de flanken van de heuvels waar de 

stad zich ontwikkeld heeft. Een zwijgzame 
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Na het eten moeten we ons verplaatsen naar een gebouw dat vele meters lager ligt. Trap af, 

bordes, trap af tot je de weg kwijt bent. Het doel van de gebouwen lijkt mij toerisme te zijn. 

Dat is af te leiden  uit het grote aantal kamers met  twee bedden, douche en wc. Of wordt er 

gespeculeerd op roepingen die ze twee per twee in de kamers kunnen onder brengen? Koppels 

dan maar als dit het succes kan verhogen. 

Het is ondertussen 22u30 geworden, plaatselijke tijd. Thuis is het 21u30. Dat het menselijk 

lichaam niet geschikt is om een hele dag stil te zitten, voelen we. De stramheid van onze 

benen als gevolg van het zitten is groter dan van een hele dag stappen. Dat laatste is beslist 

wat er ons in de toekomst te wachten staat. De briefing van Wim liegt er niet om. 

De nacht heerst overal. De lichtjes buiten prikken er gaatjes in. De maan kijkt rustig toe van 

uit haar hangmat aan de hemel. Overdadig veel sterren vormen de koepel waaronder we rustig 

en vol verwachtingen de slaap vinden.                               
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Aan de hemel is geen vuiltje te bekennen. Mist hangt 

halfstok aan de bergen. Een wit wolkje ligt als een 

slaapmuts op de hoogste top van de tegenoverliggende berg. 

De zon heeft reeds de mouwen opgestroopt om eerst met 

de mist af te rekenen en daarna alles wat leeft in het hele 

land naar de schaduw te doen vluchten. Een paar vogels 

schreeuwen om aandacht. Zou hun taal verschillen van die 

van de vogels in Vlaanderen? Ze zijn mooi en hun 

veelkleurige pluimen schitteren in de zon. Alleen zij zijn 

aan het woord. Geen enkel ander geluid is te horen. Geen wagens, geen muziek, geen stemmen. 

Alleen rust, licht en stilte is hun biotoop.   

Als de mist optrekt verschijnen er hier en daar alleenstaande 

huisjes in een decor van eucalyptusbomen en bananen-   

planten. Vroeger waren dat hutjes. Die kwamen meer tot hun 

recht in de omgeving. Bruine silhouetten omgeven van groen als 

decoratie.                                                                                               

Veel romantischer  dan die vierkante vloekende vormen die op 

het schilderij niet thuishoren. 

Om zeven uur eten we. We betreden de eetzaal. De tafels staan 

gedekt alsof de kabouters hier aan het werk geweest zijn. 

Geen personeel, nergens. De nieuwsgierigheid naar wat de 

exotische tafel zal brengen eindigt in een jeugdherinnering. 

Pilchards! Ik herken het meteen en denk er de ovale dozen bij ook al zijn die nergens te 

bespeuren. Een smaak uit mijn jeugd, onvervalst.  

Onze eerste uitstap moet de meest typerende zijn. Alles is nieuw. Naar het alledaagse van hier 

kijken wij geboeid, nieuwsgierig. Het zijn de getuigen van wat hier leeft en zich afspeelt. De 

slechte weg van gisterenavond zien we nu bij klaarlichte dag. De wegen zijn afgeboord met 

verdiepingloze  

woningen die vuil aandoen. Vermoedelijk worden ze alleen 
maar gebruikt bij nacht en regen. Vrouwen lopen langs en op de 

weg. Hun hoofd is beladen met allerlei koopwaar. Het zijn 

evenwichtsvirtuozen. Zelfs een schoffel om in de grond te 

hakken ligt in evenwicht op hun hoofd alsof het een veer op 

hun hoed was. Ze zijn duidelijk op weg naar de markt of 

naar het veld. Naarmate we de markt naderen neemt de 

drukte toe. Meer gegoede burgers en handelaars beschik-

ken over een fiets. Ze verslepen een grotere hoeveelheid 

goederen dan eender welke autokoffer  kan  herbergen. 

Indrukwekkend  hoe die  beladen zijn. Bussen met 20 liter 

water worden vervoerd. Soms zes tegelijk. Maar ze doen ook dienst als taxi. “Taxi Velo” 

eigenhandig met grote letters op een stuk karton geschreven staat vooraan op het voertuig. 

Niet zelden zien we een fietser zwoegen met een fijn uitgedoste 

dame of heer als passagier. Achter op de fiets met een aktetas of een dossier beschermend in 

de hand, is voor ons een vreemd gezicht. Bergaf zijn ze door onze auto’s niet bij te houden. 

Bergop liggen de kaarten anders. De bestuurder ligt half over het voertuig om het met alle 

kracht recht en in beweging te houden. Niet zelden is er een tweede persoon bij die als hulp- 
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motor dienst doet om het gevaarte te duwen. Eens bergaf mag hij genieten van een 

welverdiende rit. Ook kruiwagens zijn in. Ze zien 

eruit alsof ze voor de gelegenheid vlug ineen 

getimmerd zijn.  

Wat graag wou ik de aankomst op de markt 

meemaken. Die moet vlak in de buurt zijn. Het 

wordt randje na file op en naast de weg. Door de 

drukte komen we traag vooruit, ook al is het 

wegdek mooi geasfalteerd. Sporadisch moeten we 

stoppen. Dan gaat de claxon dreigend brullen en 

springen de voetgangers in paniek opzij. Instinctief 

gaat hun arm naar boven om de lading in 

evenwicht te houden. We rijden een prachtig  en  

verzorgd  plein  met  fontein  voorbij en  komen duidelijk in het centrum van Kigali. 

Opvallend is het ontbreken van hoge gebouwen die kenmerkend zijn voor een stad. Wel zijn 

er de Engelse en Franse opschriften op winkels, officiële gebouwen en reclamepanelen.                                        

Wat de arme Rwandees ervan verstaat en wat hij er over denkt weet ik niet. Vermoedelijk 

ergert hij er zich evenzeer aan als wij in Vlaanderen. Het moet hem inlichtingen bezorgen die 

hij alleen maar in zijn moedertaal begrijpt als hij dit al kan lezen. 

We zijn aangekomen in een verzorgd, groot klooster met prachtige tuin. Bij de zusters 

Bernardinnen, Av. de la Paix. Er is een school aan verbonden met 750 leerlingen. Hier is het 

dat wij geld omwisselen. Om veiligheidsredenen is een bankier incognito naar hier gekomen 

om die klus te klaren. Wij krijgen de raad om 

meteen 900€ in Rwandese frank om te ruilen. Als je 

even bedenkt dat je voor één euro 830 Rf krijgt dan 

begrijp je ook het komend probleem. De grootste 

briefjes in omloop zijn 5000 Rf. Wij krijgen een 

mengsel van 5000, van 2000 en van 1000 Rf.  De 

briefjes zijn vuil, versleten, aan sommige ontbreekt 

een stuk. Ze maken ons letterlijk stinkend rijk. Ik haal 

mijn portefeuille boven die ik speciaal voor het 

opbergen van dit geld heb meegebracht. Het is een 

potsierlijk gezicht. Het kan er hoegenaamd niet allemaal in en als ik ze probeer dicht te  

plooien, hou ik een vormeloos  pak over dat heel mijn broek uit evenwicht brengt. Een plas-

tieken zak zou redding brengen, ware het niet dat die in Rwanda  bij  wet  verboden  zijn.  De 

rugzak dan maar. Toch wordt  dat  stevig  afgeraden  omdat  een rugzak  door dieven  

gemakkelijk wordt geplunderd. Er mee in de hand lopen is ook geen optie. Eens ik mijn geld 

heb, wacht ik op de anderen. Ik kom in de buurt van een zuster die haar leven hier doorbrengt. 

“Wat is er hier allemaal veranderd sinds jij hier 52 jaar terug bent aangekomen? Maak eens 

een vergelijking.“ 

Ze slaat de ogen ten hemel en zucht bij de gedachte aan vroeger maar vindt meteen geen 

woorden. Het lijkt of een teletijdmachine haar veel te plots naar die periode terug geflitst 

heeft. Ze trekt haar schouders op en laat haar armen in een verlammend en hopeloos gebaar 

langs haar lichaam zakken.   

“Er is nu niks meer te vergelijken met vroeger! In die tijd waren er geen verharde wegen. Je 

moest voortdurend stoppen omdat de apen er op speelden. Nu rijden we op asfalt en zijn er 

geen apen meer.” 

“Het is dus flink verbeterd?” 
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“Eigenlijk wel, helaas is dit maar voor sommigen het geval. De mensen op de heuvels hebben 

daar niet veel aan. Voor hen is de tijd blijven stilstaan of alleen maar erger geworden. 

Niemand steekt ook maar een vinger uit om hen te helpen. Zij zijn onmenswaardig arm, armer 

nog dan vroeger.” 

Het  stemt mij tot nadenken. Haar bijdrage gaat naar de school en het klooster. Haar hele 

hebben en zijn gaan daar naartoe. Uit dat keurslijf geraakt ze niet. Ik voel het dik pak geld dat 

bezig is met heel mijn broekzak te misvormen, terwijl het bij de boeren in de heuvels een 

meer behaaglijk gevoel zou opwekken. Maar ik verdrijf die logica. Ik hou van dat geld omdat 

het macht betekent. Ik ben op inleefreis en weet dat de mensen honger lijden. Mij zal dat niet 

overkomen.     

Ik ben ook toerist en honger lijden is een stap te ver. Toeristen willen nu eenmaal alles zien. 

Lijden en kommer maken daar geen uitzondering op. 

De gemeenschappelijke kas wordt gespijzigd met elk 100.000 Rf.  Dat maakt de kassier tot 

een aantrekkelijk doelwit voor rovers. 1.300.000 Rf verhoogd met zijn eigen kapitaal  is een 

bedrag dat respect afdwingt. Het lijkt mij voldoende om een bedrijf voor microfinanciering 

mee te starten. 

We rijden weg en gaan tanken. Het duurt lang voor de drie wagens volgetankt zijn. Het staat 

hier vol met jonge mensen. Blijkbaar staan ze hier zomaar, doelloos 

op niets te wachten. Mijn raam staat open. Een van hen komt erop 

af. 

“Je suis chômeur, moi” is alles wat hij zegt. Ik kan denken wat hij 

hiermee bedoelt. Je zou voor minder vloeken. Drie krachtige 

wagens, geladen met naar geld ruikende blanken die zo rijk zijn dat 

ze de drie wagens ineens kunnen laten voltanken en dat alleen maar 

voor hun plezier! Zijn situatie ziet er benarder uit. Hij heeft geen 

stuiver op zak. Hij voelt vooral honger. De anderen doen alsof ze 

ons niet zien. Gelaten of opstandig, klaar om toe  te slaan  als 

iemand er hen het signaal toe geeft?  Ik geef wat kledij weg. De 

jongeman neemt het aan. Een dametje met een kind op de rug wordt 

wat kinderkleding toegestopt. Geen van beide geeft een krimp, geen dank, niks. Zijn ze blij? 

Zijn ze beledigd?          

                                    

We rijden door een dal. De grond ziet er steeds natter uit en is beplant met rijst. De nattigheid 

krijgt uiteindelijk de bovenhand en stroomt in een beek die aanzwelt tot een brede rivier. De 

grootste rivier van het hele land weet de chauffeur. 

 

We rijden door een landbouwgebied. Allemaal kleine percelen. Ik herken maïs, bananen en 

andere vruchten bestemd voor eigen gebruik. Toch las ik dat de landbouw gereorganiseerd 

werd met alleen maar grote percelen. Daarop zouden alleen producten mogen worden geteeld 

die voor uitvoer in aanmerking komen. Koffie, thee en rijst zijn de bekendste. Ik begrijp het 

ongenoegen van de kleine boer. 

  

Het doel van deze uitstap wordt plots duidelijk als we op een groot plein halt houden. Er staan 

wat kramen. We worden meteen omringd door bedelaars die vermoedelijk door de stank van 

ons geld worden aangetrokken. Een oud, krom vrouwtje wankelt naar mij toe en steekt 

klagend haar hand uit voor een aalmoes. Ze ziet er beroerd uit alsof ze aan haar laatste dag 

bezig is. Ik doe een greep in mijn voorraad kleren en geef haar een handvol. Het is alsof ik 

Jezus in hoogst eigen persoon ben die de zieken geneest, lammen doet lopen. Er komt een 

juichkreet uit haar tandeloze mond. Met een onverwachte snelheid loopt ze het plein over en 

verdwijnt in een poort die achter haar dichtklapt. Die heeft haar microkrediet op zak en ziet de 

toekomst schitteren.                                                                                                                   5. 



Ik word tot de werkelijkheid teruggefloten. Op een van de gevels staat het magische woord 

“microfinanciering” of toch iets wat er op gelijkt. We worden door een nette heer opgewacht 

en naar binnengeleid. Het is er te klein om zoveel mensen  tegelijkertijd  te  ontvangen. Een  

deel kan zitten, de 

anderen staan recht. We krijgen een uitgebreid relaas hoe hier alles conc

Wie hoeveel krijgt en waarom. Hoe de terugbetaling in mekaar zit. Het wordt een droom van 

een onderwerp voor mijn metgezellen bankiers die de ene vraag na de andere afvuren. Vooral 

de intrest boeit. Twee percent per maand vanaf de e

gehele bedrag. Ik, als wiskundige, hoor hen hardop berekeningen maken met cijfers om van te 

duizelen. Ze zetten het vlot om in percenten per jaar en ik, ik buig het hoofd voor zoveel 

kunnen. Het boeit hen steeds m

de bezoekers zelf worden beantwoord. Het is Wim die uiteindelijk, met tijdgebrek als 

argument, de gemoederen bedaart en een einde maakt aan de theorie. Het is nu tijd voor de 

praktijk. De baas van de instelling gaat mee

Het tweede bezoek is nog spectaculairder. Vreemd 

genoeg staan hier een paar gewapende soldaten druk 

bezig om onder een boom wat schaduw te 

bemachtigen, elk langs een kant van de weg. Dat 

een weinig opbeurend werk zijn want ze vervelen zich 

blauw en lijken aangenaam verrast dat er wat volk 

aankomt waar ze misschien zullen mogen op schieten. 

Wat wij te zien krijgen lijkt op een Amerikaans 

sprookje. Een dame leende wat geld. Kocht wat ki

ongelooflijk verhaal. De konijnen en kippen zijn nu wel verdwenen. Ze hebben zich verkleed 

in koeien en varkens. Let wel, niet het Rwandese houterige soort maar echte rasbeesten uit 

Europa. Wij doen de rondgang  langs

kalveren apart, zeugen met biggen apart. Alles is goed overwogen 

en geschiedt volgens de regels der kunst. Op de grond ligt een 

uitgestrekt tapijt van bonen te drogen. Maniok 

ligt te genieten in de zon om zo

te worden. Het is een Europees vetmestbedrijf geworden. Alles 

ligt er proper en netjes bij. Werklieden zijn volop aan de slag. 

Zelfs de koeiendrek heeft een rol te vervullen. Die wordt in een 

put bewaard en  omgezet in biog

om in elektrische stroom.                   

De schrandere dame is zo in staat om een paar lampen te laten 

branden. Het project is dermate geslaagd dat het aan de oren van de president is gekomen. 

                                                                                                                                                    

Ik word tot de werkelijkheid teruggefloten. Op een van de gevels staat het magische woord 

ch iets wat er op gelijkt. We worden door een nette heer opgewacht 

en naar binnengeleid. Het is er te klein om zoveel mensen  tegelijkertijd  te  ontvangen. Een  

anderen staan recht. We krijgen een uitgebreid relaas hoe hier alles concreet in zijn werk gaat. 

Wie hoeveel krijgt en waarom. Hoe de terugbetaling in mekaar zit. Het wordt een droom van 

een onderwerp voor mijn metgezellen bankiers die de ene vraag na de andere afvuren. Vooral 

de intrest boeit. Twee percent per maand vanaf de eerste maand tot de laatste en dat voor het 

gehele bedrag. Ik, als wiskundige, hoor hen hardop berekeningen maken met cijfers om van te 

duizelen. Ze zetten het vlot om in percenten per jaar en ik, ik buig het hoofd voor zoveel 

kunnen. Het boeit hen steeds meer en meer. Er volgen nu vragen, die in volle  discussie door 

de bezoekers zelf worden beantwoord. Het is Wim die uiteindelijk, met tijdgebrek als 

argument, de gemoederen bedaart en een einde maakt aan de theorie. Het is nu tijd voor de 

de instelling gaat mee als gids. 

 

We bezoeken eerst een atelier. Ik zie een paar houtsnijders 

aan het werk. Een afgewerkt reliëfsnijwerk staat 

muur. Een man is nu bezig met het uitsnijden van een grote 

houten vaas. Een kunstenaar dus.  

Twee mannen zijn tapijten aan het maken.

ze naaimachine met trapper ter beschikking. Binnen 

worden sieraden en toeristische voorwerpen vervaardigd. 

Ooit begon het met een kleine lening. Nu heeft de 

eigenares vijf werklieden in dienst. Je ziet maa

winkeltje ligt alles 

ten toon en te koop 

op de grond.  

  

 

Het tweede bezoek is nog spectaculairder. Vreemd 

genoeg staan hier een paar gewapende soldaten druk 

bezig om onder een boom wat schaduw te 

bemachtigen, elk langs een kant van de weg. Dat moet 

een weinig opbeurend werk zijn want ze vervelen zich 

blauw en lijken aangenaam verrast dat er wat volk 

aankomt waar ze misschien zullen mogen op schieten. 

Wat wij te zien krijgen lijkt op een Amerikaans 

sprookje. Een dame leende wat geld. Kocht wat kippen en konijnen. Die zorgden voor een 

ongelooflijk verhaal. De konijnen en kippen zijn nu wel verdwenen. Ze hebben zich verkleed 

in koeien en varkens. Let wel, niet het Rwandese houterige soort maar echte rasbeesten uit 

Europa. Wij doen de rondgang  langs de verschillende  hokken. Biggen hokken apart, 

kalveren apart, zeugen met biggen apart. Alles is goed overwogen 

en geschiedt volgens de regels der kunst. Op de grond ligt een 

uitgestrekt tapijt van bonen te drogen. Maniok 

ligt te genieten in de zon om zo vlug mogelijk tot bloem gemaald 

te worden. Het is een Europees vetmestbedrijf geworden. Alles 

ligt er proper en netjes bij. Werklieden zijn volop aan de slag. 

Zelfs de koeiendrek heeft een rol te vervullen. Die wordt in een 

put bewaard en  omgezet in biogas. Een eenvoudig toestel zet het 

om in elektrische stroom.                    

De schrandere dame is zo in staat om een paar lampen te laten 

branden. Het project is dermate geslaagd dat het aan de oren van de president is gekomen. 

                                                                                                                            

Ik word tot de werkelijkheid teruggefloten. Op een van de gevels staat het magische woord 

ch iets wat er op gelijkt. We worden door een nette heer opgewacht 

en naar binnengeleid. Het is er te klein om zoveel mensen  tegelijkertijd  te  ontvangen. Een  

reet in zijn werk gaat. 

Wie hoeveel krijgt en waarom. Hoe de terugbetaling in mekaar zit. Het wordt een droom van 

een onderwerp voor mijn metgezellen bankiers die de ene vraag na de andere afvuren. Vooral 

erste maand tot de laatste en dat voor het 

gehele bedrag. Ik, als wiskundige, hoor hen hardop berekeningen maken met cijfers om van te 

duizelen. Ze zetten het vlot om in percenten per jaar en ik, ik buig het hoofd voor zoveel 

eer en meer. Er volgen nu vragen, die in volle  discussie door 

de bezoekers zelf worden beantwoord. Het is Wim die uiteindelijk, met tijdgebrek als 

argument, de gemoederen bedaart en een einde maakt aan de theorie. Het is nu tijd voor de 

een atelier. Ik zie een paar houtsnijders 

aan het werk. Een afgewerkt reliëfsnijwerk staat tegen de 

nu bezig met het uitsnijden van een grote 

tapijten aan het maken. Daarvoor hebben 

ze naaimachine met trapper ter beschikking. Binnen 

voorwerpen vervaardigd. 

Ooit begon het met een kleine lening. Nu heeft de 

eigenares vijf werklieden in dienst. Je ziet maar! In een 

ppen en konijnen. Die zorgden voor een 

ongelooflijk verhaal. De konijnen en kippen zijn nu wel verdwenen. Ze hebben zich verkleed 

in koeien en varkens. Let wel, niet het Rwandese houterige soort maar echte rasbeesten uit 

de verschillende  hokken. Biggen hokken apart, 

kalveren apart, zeugen met biggen apart. Alles is goed overwogen 

en geschiedt volgens de regels der kunst. Op de grond ligt een 

uitgestrekt tapijt van bonen te drogen. Maniok  

vlug mogelijk tot bloem gemaald 

te worden. Het is een Europees vetmestbedrijf geworden. Alles 

ligt er proper en netjes bij. Werklieden zijn volop aan de slag. 

Zelfs de koeiendrek heeft een rol te vervullen. Die wordt in een 

as. Een eenvoudig toestel zet het 

De schrandere dame is zo in staat om een paar lampen te laten 

branden. Het project is dermate geslaagd dat het aan de oren van de president is gekomen.  
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Morgen komt hij in hoogst eigen persoon op bezoek. Of hij hier aan de slag zal kunnen, weet 

ik niet. Maar zijn wil doorvoeren lukt hem beslist want daarvoor  heeft hij nu al gewapende 

soldaten ingezet. 

 

Als we ons bezoek afsluiten, komen we in een andere realiteit terecht. Een groep hongerende 

kinderen staan samengedrukt aan de uitgang. Ze kijken ons schuchter, hoopvol aan… Ook wij 

drummen dicht bij elkaar om samen in groep ons geweten te sussen en niets te geven omdat 

ze zo talrijk zijn.  

 

Nieuwe verrassing! In het midden van een armtierig baantje wordt gestopt. “Restaurant” staat 

er op een gevel te lezen. Het lijkt een oase midden een oerwoud van ellende. Het maakt deel 

uit van de ‘Koperative Tuvemubwigunge’, maar dat vinden we te moeilijk om te lezen.                                

 

Ik krijg er honger en dorst van en ben benieuwd hoe een inlands restaurant er uitziet.  

Een Nederlander, Jeroen Corduwener, leidt ons naar binnen. In feite stappen we het donkere 

huis door en komen bij twee zonnige pergola’s  die we onmiddellijk inpalmen.     

“Willen jullie iets drinken?”  

Wat een overbodige vraag! Twee soorten bier zijn er. Primus en Mützig. Mijn voorkeur gaat 

naar Primus. Het bier wordt fris geserveerd in flessen van halve liters. Nooit smaakte bier 

beter dan nu en hier. De sfeer onder de groep wordt er helemaal door opgefleurd. Zelfs dames 

die beweren thuis nooit bier te drinken, doen er zich te goed aan.  

                                                                                              

Maar het wordt helemaal interessant als Jeroen aan zijn uitleg begint. Hij is trouwens de 

auteur van een omstreden boek over Rwanda en is journalist. Hij woont hier, is hier getrouwd 

en heeft een zoontje dat meer zwart is dan blank. Hij heeft dus recht van spreken. 

“De bevolking bestaat uit 60% vrouwen en 40% mannen. De mannen zijn ofwel gevlucht, 

vermoord of zitten in de bak. De gevolgen kan je raden. De dames blijven over met onge-

kende miserie. Hun man is verdwenen en ze worden door de familie verstoten. Zitten met 

verdriet, hebben geen werk, zijn eenzaam en verkommeren.” 

Dat is de basis van waaruit alles hier is ontstaan. Enkele vrouwen hebben het heft in eigen 

handen genomen, hebben zich opgepept en zijn tot de conclusie gekomen dat ze het alleen 

nooit zullen redden. Vermits ze op niemand kunnen rekenen moeten ze het maar zelf doen. Ze 

stichtten een vereniging  die  steeds maar meer leden telt. Dit restaurant is 

een van  de resultaten van hun  samenwerken. Het brengt op.  

 

                            
 

Er is hier ook een kindercrèche, een winkel, een toneelgroep. Momenteel zorgen ze voor 45 

kinderen van de leden en geven eten aan 100 kinderen van de streek. Vrouwen kunnen hun 

kinderen hier achter laten terwijl ze op het veld of elders werken. Ze hebben zelfs een 

schooltje opgericht. Het breidt maar steeds verder uit met nieuwe leden en nieuwe initi-

atieven. Het is uniek in het hele land.                                                     .                                  7.                           



De dames hebben letterlijk de gebouwen zelf opgetrokken. Jeroen geeft daarbij zijn  kijk op 

wat hij ontwikkelingshulp noemt, vertelt boeiend en bezorgt ons een leerrijke en aangename 

tijd.  

Van hem komen we ook te weten dat de huidige regeringsleden uit ballingschap komen uit 

Oeganda. Daar hebben ze alle tijd gehad om te studeren. In het Engels weliswaar. Zij 

vaardigen wetten uit met een dictatoriaal tintje. Zo moeten plots alle scholen overstappen van 

het Frans naar het Engels onderwijs, plastiek zakken worden verboden, blootsvoets lopen in 

de steden is verboden, geen enkel dier mag nog vrij rondlopen enz…   Wij  krijgen  extra 

respect voor die  dames want  het  eten  is klaar. Tijdens de gezellige  babbel  sleuren we 

stukken vlees een voor een van de spies. Het eten is Europees.    

We brengen een bezoek aan de gebouwen. Op een speelplaats staat een gemengd koor van 

mannen, vrouwen en kinderen. Ze brengen ons ritmische liederen begeleid door een trommel 

en uitbundig handgeklap. Het is zo overweldigend dat ook de blanke handen met het ritme 

meeklappen. Maar het blijft niet bij gezang alleen. Zonder dansen kan een Afrikaan zich niet 

uitleven. Dat doen ze hier volop. Ze brengen ook toneel. Ondanks de taal begrijpen we 

waarover het gaat. De onderwerpen  zijn zo uit hun leven gegrepen. Drinkende mannen met 

de bijhorende gevolgen en de oplossing. 

Bedriegers die de vrouwen bezoeken en hen 

tegen betaling magische bescherming aanbieden. 

Zo vlot gespeeld dat het wel echt lijkt. Wij zijn 

ervan onder de indruk! Hun werk wordt vooral 

gesteund door Nederland. Daar zal Jeroen wel 

niet vreemd aan zijn.  

 

De dag is rijkelijk gevuld. Het wordt moeilijk 

om alles wat we zien en meemaken te vatten en 

ergens op te bergen. Het is zo afwisselend en de 

tijd ontbreekt om alles te laten bezinken. 

 

Zo belanden we in het ‘Centre de santé, Kabgayi hopital’. 

Het is een aangrijpende ontmoeting als we kennis 

maken met de Vlaming Piet Noé. Hij is 

afkomstig uit Geraardsbergen. Studeerde af in 

Gent en is oogchirurg. Wat bezielt die man om 

hier eenzaam en gratis te komen werken terwijl 

het fortuin hem elders toelacht? Met al zijn 

charisma legt hij ons zijn werk en doelstellingen 

uit. Medewerkers trekken het land rond op zoek 

naar blinden en slechtzienden. Bijna allemaal 

lijden ze aan cataract. Ze worden naar hier 

gebracht en hij voert van 20 tot 30 operaties uit 

per dag. Nieuwe lenzen komen van China en 

kosten een euro per stuk. Chirurgen elders vermenigvuldigen de prijs met 300.  

Hij brengt ons bij twee vrouwen, grootmoeders die blind zijn. Een ervan is geopereerd aan 

een oog. Over een paar dagen volgt het andere. Zij ziet opnieuw! Ze raakt er niet over 

uitgepraat. Als ze teruggaat, zal ze haar kleinkinderen zien! Grootouders hebben sinds de 

genocide de taak hun kleinkinderen groot te brengen. Het aantal wezen is enorm.    

En weer zijn we onder de indruk. 

“Worden er hier aan de universiteiten geen oogartsen gevormd”. 

“Oh jawel en elders ook, maar die gaan nadien naar het buitenland waar ze geld  verdienen”.                           
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Kigali – Buyumba (Kisaro) – Remera 

 
 

 

Om 6 uur moeten we er uit. Het wordt wennen aan te weinig slaap. Vandaag zullen we het 

land voor een groot deel gezien hebben. We moeten een tocht maken helemaal naar het 

noorden. We reizen naar Byumba.  

Opnieuw rijden we door Kigali. Van de verwachte armoede en ondervoeding is niet veel te 

merken in de stad. De mensen die we ontmoeten zien er proper uit, goed gekleed, honger 

schijnen ze niet meteen te hebben. De mannen zien er uit als fijne jonkers en het slanke figuur 

van de dames beantwoordt aan de stoutste dromen van vele dames in Europa en Amerika. Een 

enkel iemand kan je betrappen met een buikje. Dikke mensen zijn uiterst zeldzaam. Ze zijn 

een curiosum waar naar opgekeken wordt. Het is een luxeartikel  dat op welvaart duidt. De 

gelukkige eigenaar ervan staat erop dat het kleinood duidelijk gezien en vooral bewonderd 

wordt. Het buikje wordt dan ook verpakt als een geschenk uit de hemel. Het meest opvallende 

pak met de felste kleuren is  amper goed genoeg. Een al even opvallende das mag niet 

ontbreken. Moest het even kunnen dan is een prachtige hoed en dito vervoer, al dan niet met 

privé chauffeur, een pluspunt. Een zonnebril of bij gebrek daaraan een andere bril is 

meegenomen. Het zijn witte raven in een land dat geen natuurlijke rijkdommen heeft en waar 

economie een vreemd woord is. Tot nog toe zagen we geen fabrieken. Opvallend zijn de vele 

borden waarop NGO’s hun belang in de verf zetten. Zouden die dikkerds daar hun mosterd 

vandaan halen?  

 

We raken maar niet uitgekeken op de mensen met vrachten op hun hoofd. Het blijft boeien. 

Het lijkt wel op een nationale wedstrijd in kracht, 

uithoudingsvermogen en evenwichtsacrobatie. Ook kinderen 

doen mee en dragen waterkruiken, veevoer, sprokkelhout op 

hun hoofd. Het gelaat van sommige dames is verborgen 

onder de vracht. Het lijken hoeden waar koningin Fabiola 

jaloers zou op zijn. Dat alles mooi liggen blijft tijdens het 

lopen is niet te begrijpen. Hier is geen meter vlak, er is de 

wind, er zijn de putten en riviertjes in de weg. Tegenliggers 

en een onvoorstelbaar aantal andere weggebruikers sluiten 

botsingen niet uit. Ontmoetingen met bekenden of vrienden 

vergen onvoorziene bewegingen.  

 

We stoppen bovenop een heuvel.  Het uitzicht op de vallei en de 

flanken van de berg is gewoon adembenemend. De bergen zijn 

gecoiffeerd met bebouwde terrassen om de erosie tegen te gaan. 

Het moet hard labeur geweest zijn om die aan te leggen. Machines 

kunnen er niet bij en lastdieren kennen ze blijkbaar niet.                                                      

Dan maar met de hand plateaus maken die naar de berg toe 

afdragen. Bovendien is de grond zeer vruchtbaar zodat het onkruid 

welig tiert. Overal en altijd zijn mensen aan het werk in de 

brandende zon. Een Rwandees is duidelijk een harde werker.  

In geen tijd staan we omringd door bedelende kinderen. Maar de 

groep wordt zo talrijk dat iets  geven voor ons geen optie is. Ik laat 

een balpen zien. Ik duid geen bestemmeling aan. De grootste en 

sterkste van de groep is er mee weg en slaat ermee op de vlucht 

om te voorkomen dat een nog sterkere of vluggere het hem afpakt.  

                             9. 



Bij het wegrijden als de aandacht wat verslapt is, reikt iemand een verpakt stuk zeep aan een 

oude man. Als de bliksem verdwijnt het onder zijn kleren. Of hij weet wat het is, is maar de 

vraag. Ik hoop dat hij het niet als smaakmaker in zijn soep verwerkt.  

We vertrekken weer en hotsen verder. De putten die in alle vormen en maten op de weg 

gezaaid liggen moeten het werk zijn van een eindeloos aantal toevalligheden. Ieder moment 

worden we dooreen geschut. Iedere slag naar rechts of naar links wordt gecounterd door een 

naar voor of naar achter. Onze chauffeur slalomt van links naar rechts, maar dat baat niet veel. 

Sommige putten schijnen alleen maar te nemen in de dwarsrichting van de weg. 

  

Wie denkt dat niets meer onze verwende ogen kan verbazen, heeft het mis. Voor wat hier 

verwezenlijkt is, staan we met verstomming geslagen. Het is een oase van rijkdom middenin 

een hongerend gebied. Bovenop een heuvel waar we alleen maar armoede verwachten, komen 

we plots in het beloofde land. Broeder Cyriel van de Christelijke Scholen  heeft hier iedereen 

verrast en zijn rijk uitgebouwd.  Conform zijn roeping stichtte hij hier in Bayumba een 

normaalschool. De eerste afgestudeerden stuurde hij niet weg en samen met hen begon hij aan 

iets dat een droom leek. In de loop der tijden ontstond een dorp dat zijn gelijke niet kent. Hij 

kwam hier terecht in juli 1975 op 50 jarige leeftijd en is nu een kranige tachtiger. Eerst moest 

de landbouw op poten gezet worden zodat er eten was en een stuk onafhankelijkheid. Stap 

voor stap ontstond een bedrijf dat zelfbedruipend werd.  Heel wat hectaren op de heuvels 

werden op doordachte manier in terrassen opgedeeld. De manier waarop dit gebeurde trok de 

aandacht van de regering. Zijn wijze van werken werd door de regering als enige juiste 

aanvaard en opgelegd aan de hele bevolking. Zijn ‘Centre de perfectionnement agricole’ biedt 

per week werk aan 200 mensen. In alles herken je de Vlaamse boer. Terrassen zijn bebouwd  

met gewassen van bij ons. Vooral fier is hij op 

de aardappelteelt. Alle rassen  die hij in België 

kan vinden, liggen per ras en netjes voorzien van 

een etiket, op lange rekken te bewonderen. 

Hiervoor werd een aparte loods gebouwd. Er zijn 

velden met maïs, graan, bonen, kolen, prei, 

ajuin. Nergens zagen we beter onderhouden vel-

den. Dat die massa aan vruchten in de voorraad-

schuren terecht komt, is een huzarenstukje. 

Alles dient immers door mensen gedragen te 

worden.                                                                      

De boerderij zelf bestaat uit tal van gebouwen. We horen een motor draaien.  Het is een 

maalmachine die het graan tot bloem maalt. We zien koeienstallen vol met Belgische ras-

dieren, overvolle stallen met varkens die staan te trappelen om hun diensten in vlees om te 

zetten. Er is een slachterij en een beenhouwerij. Allerlei vleesproducten worden daar bereid. 

Die zijn bestemd voor mensen van de stad die het zich kunnen permitteren. Er is een bakkerij. 

We bezoeken een smidse. Hier gebeuren niet alleen de reparaties van wagens en alle tuigen 

waar metaal aan te pas komt. Er worden ook ramen en kruiwagens gemaakt voor verkoop en 

eigen gebruik. Het zijn, hoe kan het anders, de modellen zoals bij ons. Een fietser brengt zijn 

voertuig binnen. Het frame is gebroken. Het is niet de eerste  keer.  
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Verschillende lassen liggen er op als littekens van gedroogde oude wonden. Het is een 

vrachtfiets. Op vele plaatsen is de fiets versterkt met betonijzer en is een bezienswaardigheid 

die in een museum thuishoort. Afgeschreven is hij nog n

bij op de duozitting. Beiden razen zo de berg af zwenkend naar 

ook verborgen gebreken. 

 

We zetten onze tocht verder door terrassen die er als rijke velden uitzien. Het weggetje dat wij 

berijden is niet verhard en veel te smal.

dat het niet regent. Ik zie de wagen die voor ons rijdt. De chauffeur is duidelijk niet op zijn 

gemak. Met de linkerwielen schuurt hij tegen de wand van de verhoogde berm om zoveel 

mogelijk afstand te houden van de ravijn. Na een tijdje rijden bereiken we een stenen gebouw.  

Binnen vinden we rijen naaimachines aangedreven door trappers. Stoffen worden gesneden en 

aan elkaar genaaid tot kleding. Weer een realisatie van broeder Cyriel. Dat kan ook afgeleid  

worden van het feit dat alles ingebouwd staat tussen rijpende vruchten.                                                       

Een boer laat geen oppervlakte onbenut. Wat verder worden we ontvangen in een school voor 

de armen. De kinderen dringen om ons heen om maar iets te krijgen.

 

We krijgen nauwelijks de tijd om snel iets te eten en we vertrekken meteen weer over de 

erbarmelijke wegen. Diep onderons ligt een groene vallei. Ze herbergt een enorme theeplan

tage, mooi om zien. Van bov

hoeken, afgebakend door kanaaltjes voor de toevoer van water. Het is droog seizoen en dat 

frisse groen wordt omkaderd door naar water snakkende planten.

 

 

 

     

Verschillende lassen liggen er op als littekens van gedroogde oude wonden. Het is een 

vrachtfiets. Op vele plaatsen is de fiets versterkt met betonijzer en is een bezienswaardigheid 

die in een museum thuishoort. Afgeschreven is hij nog niet. Eens gemaakt kruipt er iemand 

bij op de duozitting. Beiden razen zo de berg af zwenkend naar links en rechts om de

grootste putten in de weg te omzeilen. Wij houden de 

adem in en verwachten dat het duo ieder moment gaat te 

pletter storten.   

Opvallend is ook een dametje dat druk bezig is met  

een  blad  van een oude schoolkalender.

aandachtig de vreemde tekens. Wil ze indruk op ons 

maken? Is het een truc om ons wat geld te ontfutselen 

zogezegd om haar studiewerk   te belonen?

staat stapt ze als een waardige dame over haar campus. 

                                                

Het is middag. We zien dames met kinderen samen 

drummen aan de keukendeur. Eens per week wordt er 

voor iedereen 

soep gemaakt 

met de afval 

van vlees en 

groenten. De 

soep wordt ter 

plaatse 

gegeten.  

We wandelen 

nog wat door 

de velden met sla, koolplanten, wortels en voelen ons in 

eigen tuin. Alles geeft blijk van een goed geleid bedrijf. 

De sporen van de verwoestingen tijdens de oorlog (1990

1995) zijn grotendeels opgeruimd. Hoe het met de 

verborgen won-den zit, is niet geweten. Daarom zijn het 

We zetten onze tocht verder door terrassen die er als rijke velden uitzien. Het weggetje dat wij 

berijden is niet verhard en veel te smal. Rechts van ons ligt de afgrond. We danken de Heer 

dat het niet regent. Ik zie de wagen die voor ons rijdt. De chauffeur is duidelijk niet op zijn 

gemak. Met de linkerwielen schuurt hij tegen de wand van de verhoogde berm om zoveel 

en van de ravijn. Na een tijdje rijden bereiken we een stenen gebouw.  

Binnen vinden we rijen naaimachines aangedreven door trappers. Stoffen worden gesneden en 

aan elkaar genaaid tot kleding. Weer een realisatie van broeder Cyriel. Dat kan ook afgeleid  

orden van het feit dat alles ingebouwd staat tussen rijpende vruchten.                                                       

Een boer laat geen oppervlakte onbenut. Wat verder worden we ontvangen in een school voor 

eren dringen om ons heen om maar iets te krijgen. 

We krijgen nauwelijks de tijd om snel iets te eten en we vertrekken meteen weer over de 

erbarmelijke wegen. Diep onderons ligt een groene vallei. Ze herbergt een enorme theeplan

tage, mooi om zien. Van bovenuit poseert de thee groen in mathematisch gevormde recht

hoeken, afgebakend door kanaaltjes voor de toevoer van water. Het is droog seizoen en dat 

frisse groen wordt omkaderd door naar water snakkende planten. 

       

Verschillende lassen liggen er op als littekens van gedroogde oude wonden. Het is een 

vrachtfiets. Op vele plaatsen is de fiets versterkt met betonijzer en is een bezienswaardigheid 

iet. Eens gemaakt kruipt er iemand 

links en rechts om de 

grootste putten in de weg te omzeilen. Wij houden de 

adem in en verwachten dat het duo ieder moment gaat te 

dametje dat druk bezig is met  

een oude schoolkalender. Ze bestudeert 

aandachtig de vreemde tekens. Wil ze indruk op ons 

maken? Is het een truc om ons wat geld te ontfutselen 

studiewerk   te belonen?  Als ze recht 

een waardige dame over haar campus.  

Het is middag. We zien dames met kinderen samen 

drummen aan de keukendeur. Eens per week wordt er 

de velden met sla, koolplanten, wortels en voelen ons in 

eigen tuin. Alles geeft blijk van een goed geleid bedrijf. 

De sporen van de verwoestingen tijdens de oorlog (1990-

rotendeels opgeruimd. Hoe het met de 

den zit, is niet geweten. Daarom zijn het 

We zetten onze tocht verder door terrassen die er als rijke velden uitzien. Het weggetje dat wij 

Rechts van ons ligt de afgrond. We danken de Heer 

dat het niet regent. Ik zie de wagen die voor ons rijdt. De chauffeur is duidelijk niet op zijn 

gemak. Met de linkerwielen schuurt hij tegen de wand van de verhoogde berm om zoveel 

en van de ravijn. Na een tijdje rijden bereiken we een stenen gebouw.  

Binnen vinden we rijen naaimachines aangedreven door trappers. Stoffen worden gesneden en 

aan elkaar genaaid tot kleding. Weer een realisatie van broeder Cyriel. Dat kan ook afgeleid  

orden van het feit dat alles ingebouwd staat tussen rijpende vruchten.                                                                              

Een boer laat geen oppervlakte onbenut. Wat verder worden we ontvangen in een school voor 

We krijgen nauwelijks de tijd om snel iets te eten en we vertrekken meteen weer over de 

erbarmelijke wegen. Diep onderons ligt een groene vallei. Ze herbergt een enorme theeplan-

enuit poseert de thee groen in mathematisch gevormde recht-

hoeken, afgebakend door kanaaltjes voor de toevoer van water. Het is droog seizoen en dat 
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We gaan overnachten in de “Foyer de Charité  Remera -Ruhondo” en rijden het hek door dat 

toegang geeft tot de gebouwen en terreinen. Iedereen is moe van het hotsen in de wagens 

maar een wandeling omheen het domein ziet iedereen nog zitten. Het domein zelf is verboden 

gebied voor de omwonenden, ‘Charité’ of niet. Als we buiten wandelen, staat de jeugdige 

bevolking ons al op te wachten. Zij geven ons liefdevol de hand en spelen ‘Frère Jacques’ en ‘ 

Sur le pont d’Avignon’ op instrumenten die ze ons met aandrang willen verkopen. De streek 

is mooi en bergachtig. Ver beneden ons schittert een meer in de zon.  De wandeling gaat langs 

smalle paadjes. We worden overal geëscorteerd door een aanzwellende groep van hongerende 

en amper geklede kinderen.  

“Bonjour” lijkt een woord met magische kracht dat tot het geven van aalmoezen aanzet. Als 

kenners halen ze er de mogelijke gevers uit. Ze controleren elke beweging als een mogelijk 

kans op buit.  

 

Een meisje met een groot gat in haar versleten en vuil kleed trekt voortdurend mijn aandacht 

op het gat alsof ik de vernieler ben en maant mij aan om er iets aan te doen. Mogelijk behoort 

het kleed tot haar bedeluitrusting. Hoe weet ze in godsnaam dat ik de geschikte persoon ben? 

Ik weet dat, als ik haar openbaar iets geef, het haar onmiddellijk afgepakt wordt. Ik wacht op 

het ideale moment. Ik steek mijn hand in mijn binnenzak en onmiddellijk dringen zich bede-

lende handen tegen mij aan. Ik doe alsof dat mijn gewone 

manier van doen is en stap zo verder. Ik knipoog naar het 

meisje  en of ze het begrepen heeft! Zij kiest de plaats en 

het moment. In geen tijd geef ik het kleed. Nog rapper 

verdwijnt het onder haar lompen. Het moet toch opgemerkt 

zijn, misschien omdat het gevende hand uit de binnenzak is 

verdwenen. Ze kijken overal rond, misschien ben ik iets 

verloren.  Ze merken meteen hun vergissing. Ze schieten 

naar mij toe en steken hun grijpgrage handen op. Het lijken 

jonge vogels die met open bek eten van moeder vogel 

afdwingen. Het meisje maakt daar geen uitzondering op en 

zet haar bedeltocht verder.  

We komen aan de ingang van het domein.  

De opdringerige menigte heeft duidelijk de les geleerd.                                                                      

Niemand waagt zich ook maar één stap op het voor hen 

verboden gebied. 

 

We krijgen een lekker Belgisch maal. We zijn te talrijk om samen aan een tafel te zitten. Ik 

kies lukraak een tafel en kom in het gezelschap van medereizigers waarmee ik tot nog toe 

weinig contact gehad heb. Het gesprek vlot goed. In elk van de drie wagens zitten steeds 

dezelfde mensen. Ik besluit dat ik in het vervolg de 

eerste de beste wagen binnen stap. Dat kan alleen maar 

de kennismaking bevorderen.   
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Volcanos -  Nationaal Park. 

 
 

 

Het is zondag en voor het eerst is het wat rustig voor ons. Niet voor iedereen echter. Een 

aantal van ons gaan de gorilla’s bezoeken. Ik deed het vroeger ook, toen was het in de prijs 

van de safaritocht inbegrepen. Ze betalen daar nu 400€ voor en vertrokken deze morgen om 

05u30. 

Wij worden wakker  in een gezellige kamer die uitziet op het meer. Het meer heeft zich echter 

onzichtbaar gemaakt. Het heeft zich toegedekt met dikke wolken en slaapt nog. De bergen 

steken er lomp bovenuit. De zon bekijkt het tafereel en gaat niet akkoord met het luie vertoon 

van het meer. Ze stuurt er haar warmste stralen op af.  Dat is haar manier om de dekens ervan 

af te halen en het meer wakker te maken. Hier regeert de zon en die heeft beslist zich vandaag 

flink te laten gelden. Het wordt warm voor alles en voor iedereen.  

Wij eten rustig. Een Poolse priester met een verschrikkelijke naam Zywica Zdzislaw is hier de 

baas en komt een praatje slaan. Hij geeft zijn visie over de toestand in het land ten beste. We 

luisteren en onwillekeurig maken we een vergelijk met het verhaal van Jeroen. Eén iets 

hebben we zeker geleerd. De toestand van het land is sterk afhankelijk van de mening van de 

kenners. 

We maken afspraken met de enige chauffeur die ons ter beschikking staat. Wij vertrekken te 

voet richting Nationaal Park. Om twaalf uur zal de chauffeur hier vertrekken, ons bijhalen en 

met ons verder rijden.   

We slenteren het domein uit en de zwartkopjes stormen toe. Ze dringen zich op als gids nadat 

ze ons hun muziekinstrumenten voor de zoveelste keer te koop hebben aangeboden. De brede 

weg gaat naar beneden en biedt weinig mogelijkheden om verloren te lopen. We gaan in stoet 

het dorp voorbij. Ik voel er weinig voor om braaf op de openbare weg te lopen. Ik zie de 

sporen van een pad dat steil naar beneden loopt.   

“Is it possible?” vraag ik aan een van de zwarten die zich aan ons opgedrongen hebben. 

“Sure!” Zoals men een dame ten dans vraagt, buigt een van hen met een sierlijke hoofse zwaai 

voorover en nodigt ons uit het paadje in te gaan. Niets lijkt hem normaler dan dat we op zijn 

uitnodiging ingaan. Zij zien hun diensten betaald. Het lijkt hen een voor de hand liggende 

investering. Ik bekijk mijn gezellen. Na enige aarzeling gaan drie overmoedige toeristen in op 

de uitnodiging. Twee gidsen gaan voorop. De overigen vervolgen hun wandeling via de 

openbare weg. 

“Tot straks”.        
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Lenig op hun blote voeten wandelen de gidsen rustig naar beneden. Dat slakkengangetje 

moeten ze evenwel onderbreken als ze merken dat de afstand tussen hen en ons te groot 

wordt. Het pad slingert zodanig naar links en rechts dat je je stappen geen meter kan 

voorbereiden. Overal doet het pad een poging om hindernissen te vermijden. Helaas zijn er 

overal hindernissen. Het resultaat is dan ook een weg vol verrassingen. Nu eens een brok 

lavasteen dat in de weg ligt, dan een beekje waar je over moet nadat je eerst een andere 

hindernis hebt genomen om er overheen te geraken. Bomen en struiken zijn welkom omdat ze 

je helpen je natuurlijke snelheid af te remmen. Bovendien is de bodem nat en vooral glibberig. 

Snelheid en tegelijkertijd je evenwicht bewaren is een bedenkelijke combinatie. Op hun blote 

voeten lijken ze daar geen probleem mee te hebben. Zij hebben voeling met de grond, wij met 

onze schoenzolen niet. Hier wonen ook mensen. Ze zijn blij als ze de bekende zwarte 

gezichten zien en spreken hen aan als vrienden. Dat geeft ons de gelegenheid om hun habitat 

te bekijken. Het zijn gastvrije mensen en laten merken dat we welkom zijn. Hun wereld is 

klein! Enkele vierkante meters slechts lijken hen toegewezen. Die delen ze soms met een geit 

of in het beste geval met een koe. 

Die beesten zien er bijzonder oud uit alsof ze 

jaren aan een stuk als bruidschat zijn 

doorgegeven, een functie die ze voor de rest van 

hun leven zullen vervullen. Op andere plaatsen 

wijzen grote groene bladeren van bananenbomen 

op de aanwezigheid van mensen die zich hier 

verrassend eenzaam hebben gevestigd. Hier is 

men nog niet zover om aan terrassen te denken.  

Zoveel het maar kan, hebben we oog voor mens 

en dier. We zien een dame  gulzig aan  haar pijp  

zuigen ondanks het verbod van de regering dat 

vrouwen nog de pijp roken. We zien een veelkleurige hagedis die zich voor ons tracht te ver-

bergen ondanks zijn prachtig gewaad. Vogels, vooral kleine, fladderen rond in hun prachtige 

veren. Vlinders wippen onbekommerd rond.  Een kleuter zit hoog in een boom  met een lange 

stok te slaan en groet luidruchtig onze gidsen. Die leggen uit dat het zijn bedoeling is droog 

hout te verzamelen om te kunnen koken. Wat verder zien we een meer. Tientallen vissers 

zitten van op de oever geparalyseerd naar hun lijn 

te kijken in de hoop dat er zich een vis laat 

beetnemen. De visstokken gaan op onvoorziene 

momenten op en neer en doen me aan het 

binnenste van een bespeelde piano denken. De 

vissen en wij hebben iets gemeen. Ook wij hel-

pen  hen  in  leven  te  houden  zij het ieder op                          

een andere manier. Er komt een arme dame met 

kind voorbij. Ze kan verder wandelen overgeluk-

kig met een nieuw kledingstuk. Dat het merk-

kledij is zal hier niet opvallen.  

Uiteraard ligt het meer in de vallei. Hier moeten 

we ongeveer halfweg zijn. We bewandelen een verharde brede weg. Er rijdt een vrachtwagen 

op die ons een lift aanbiedt. “Neen, bedankt”. We komen aan een pad waarop we aan de 

beklimming kunnen  beginnen. Hoog,  heel hoog boven  ons krijgen we een glimp te zien van 

minifiguurtjes die op de grote weg lopen. Daar ergens moeten we uitmonden. Naargelang de 

tijd verdergaat, uit onze westerse mentaliteit zich in een paar vragen. Gaan wij vóór onze 

collega’s of achter hen op de hoofdweg komen? Als  de wagen hen inhaalt en wij komen pas 

daarna uit de struiken te voorschijn, kunnen ze denken dat wij verderop zijn…Wij hijgen en 

puffen van de inspanning. Zelfs onze gidsen zijn zwijgzaam geworden.  

 

                          14. 



Ik moet maar denken aan de arme boeren die dagelijks die inspanning moeten leveren alvorens 

ze aan het werk gaan. Ik denk dat wij van deze tocht ook meer genieten dan zij.  

Maar wij overleven het en bereiken de grote baan. We stappen bergaf. Geen vijf minuten later 

stopt onze chauffeur. Wat een timing! Het is meteen duidelijk dat de groep al verder is. 

Enkele minuten later zijn we weer allemaal samen. 

We moeten afscheid nemen van onze gidsen en geven hen een briefje van 2000 Rf. Ze zijn 

echt verrast. Het moet een bedrag zijn dat hun maandinkomen ver overtreft. 

We eten een broodje op het strand aan het meer. Het strand is begroeid met oude palmbomen 

waarin hoog in de toppen reuzen  vleermuizen  neerhangen  die  ons   met  hun  kleine, 

schitterende  oogjes  aanstaren.  Grote  kasten van villa’s getuigen van de glorietijd van het 

kolonialisme. Het zijn de restanten van vervlogen dromen. Er hangt een waas van nostalgie 

over. Ze waren het decor van een onvergetelijke film.  

Aan het nationaal park vinden we onze gorillavrienden terug. Het loopt hier zoals elders vol 

met jeugd. Wij spreken hen aan. Het zijn studenten. De voertaal is Engels. Zij vertellen ons 

over hun zorgen. Maar, ondanks hun verantwoorde zorgen verpozen wij in Kinigi Guest 

House, Village Tourustique van het Volcanos National Park. We verorberen er een lekkere                                      

groentesoep en een smakelijke pint.         

 

Om 19 uur zitten we samen gezellig weer aan tafel en sluiten een mooie dag af. Als ik terug 

naar mijn slaapkamer ga, stel ik vast dat de kleine was, die ik deze morgen aan een kapstok te 

drogen hing, met kapstok en al verdwenen is. Ik  

hoop maar dat de dief die onderbroek met respect draagt door er eerst de kapstok uit te 

verwijderen. 
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Ruhengeri 

 
 
 
We worden vroeg wakker in ons prachtig buitenverblijf. Het domein waarop de verschillende 

gebouwen zijn  ingeplant, is al evengoed onderhouden als de gebouwen zelf. Het geheel lijkt 

het decor voor een sprookjesfilm. De zon verraadt haar komst met een oranje gloed doorheen 

de nog sluimerende nachtelijke mist. Ik maak me klaar en begeef mij naar de eetzaal. Als ik 

een kortere weg neem over het gazon, laat de zon voelen waar ze gisteren mijn huid heeft 

rood geblakerd. Ze zet beslist vandaag haar taak verder. Wat een klimaat! Ik geniet er nog 

meer van na een berichtje op mijn gsm dat het thuis minus zeven is en de sneeuw maar blijft 

voor miserie zorgen. Het tekort aan strooizout zal hier de gemoederen niet beroeren. Leg hier 

maar eens uit wat het betekent. 

Niet iedereen komt op hetzelfde ogenblik eten. De plaatsen aan tafel worden ingenomen 

naarmate er iemand nieuw binnen komt. Iedereen schuift aan. Dat heeft voor gevolg dat je 

steeds weer naast iemand anders zit. Je maakt zo kennis met iedereen en we kennen elkaar al 

voldoende om ervan overtuigd te zijn dat iedereen het uitstekend met elkaar vindt. Dat is een 

belangrijke vaststelling die het verlof alleen maar aangenamer maakt. De gesprekken liegen er 

niet om en de ene lachbui na de andere krikt ieders moreel op. 

 

Vandaag is het doel van de reis de stad Ruhengeri. We bezoeken een nieuwe NGO. We zijn 

blijkbaar wat te vroeg. De gastheer (-vrouw) is er nog niet. Door buiten aan de deur te wach-

ten nemen we de weinige plaats in die er tussen al de drukte nog overblijft.                                                          

Het plaatsje gonst van de bedrijvigheid. Langs weerszijden van de weg staan boxen die bij 

ons alleen als garage zouden dienen, amper 

voldoende om een wagen te herbergen. Hier zijn 

het allemaal winkels, eigenlijk kleine maga-

zijnen. Om aan het wachten te ontsnappen ga ik 

een kijkje nemen aan de overkant van de straat. 

De meeste winkels liggen halfvol gestapeld met 

zakken. Buiten, waar de handel plaats vindt, staan 

ook zakken maar die zijn langs boven geopend 

zodat je de inhoud herkent en je van de kwaliteit 

kan overtuigen. Ze zijn gevuld met zaden. Som-

migen herken ik, andere niet. Ik vermoed dat die 

bij ons niet kiemen zullen. Ik vraag wat uitleg. 

Het is hun Frans tegen het mijne. Meer dan een vakterm die ik niet begrijp, krijg ik niet te 

horen. Daar moet ik het mee stellen. Er is ook zo weinig plaats dat als je staat te kijken, je de 

plaats inneemt van een mogelijke klant.  

We mogen naar  binnen zo wordt mij gemeld. Het hok waarin we ontvangen worden, is be-

meubeld met een tafel en een extra laag bankje waarop een paar mensen plaats kunnen 

nemen. Het lijkt wel of ze op de grond zitten. De rest staat recht. Er zijn geen ramen. Het is er 

dus donker maar ook fris. Het enige licht komt door de openstaande binnendeur.  

Een volslanke dame staat recht achter het bureau. Ze wordt door Wim aangemaand eens 

duidelijk uit de doeken te doen hoe alles hier reilt en zeilt. Ze aarzelt, zoekt naar woorden, 

zegt een onsamenhangende Franse zin. Om haar op weg te helpen worden een paar 

eenvoudige vragen gesteld. Ze loopt vast in haar uitleg. Haar positie tussen al die bankiers 

wordt steeds benarder. Er wordt naar percenten gevraagd, in de hoop opnieuw uit dat vaatje te 

kunnen tappen. Een debat alleen tussen de bezoekers is het resultaat. De dame luistert mee, 

geboeid of niet. Waarschijnlijk niet, tenzij ze ter voorbereiding op onze komst nog vlug 

Nederlands geleerd heeft. Het grote voordeel aan dit gesprek is dat het van korte duur is. We 

gaan een van haar succesrijke klanten bezoeken.           16. 



Het is een winkel aan de overkant. We trekken er samen heen en met zijn 

plaats in die daarnet voor mij al te klein was. De verstrekte

vormen. Men heeft steeds verder gepuzzeld tot men is gaan inzien dat een kraam zonder 

toegang voor klanten niet rendabel is. Daar lijkt men i

daar waar het uitkwam een gangetje te laten. Zo smal mogelijk om geen ruimte te verliezen en 

zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan de eigenaars die er zich al gevestigd hadden. 

Sommige kraampjes zijn maar een vi

ons verder duwen door de andere kopers. De kans is reëel dat iemand wat te hard op een  

onderdeel van de bouwsels gaat steunen en zo het kaartenhuisje in mekaar doet storten.                        

Ik vermoed dat de stevigheid van de constructie vooral te danken is aan het gewicht van de 

koopwaar die alom aan het geraamte ophangt. 

Philip en ik hebben ons leven doorgebracht bij de 

brandweer en werden  beiden belast met brand

preventie. Een klein vlammetje volstaat om die 

brandstapel in enkele minuten in lichterlaaie te 

zetten. Vooral Philip is in zijn nopjes. Hij geeft 

opleiding in brandpreventie en neemt verwoed 

foto’s om de noodzaak van zijn instr

beelden te staven.  

Maar wij zijn ook toerist en dat betekent dat we 

ons nergens mee bemoeien, alleen observeren. 

We doen inkopen. Voor mij en anderen wordt het een zonnebril. Twee van de dames kopen 

Maar ook mooie postkaarten zijn te verkrijgen al voldoen ze niet aan de gestelde afmetingen 

van de post in België. Ze zijn heel kunstig vervaardigd en worden royaal aangekocht. Jammer 

dat de posterijen hier geen kraampje ter beschikking hebben met postzegels.Ook de wereld

bekende blauwe briefomslagen met ‘par avion, air mail, correo aereo’ zijn hier niet te vinden.

     

Het is een winkel aan de overkant. We trekken er samen heen en met zijn 

mij al te klein was. De verstrekte uitleg is maar door enkelen 

staan. Voor mij gaan de woorden op in de ge

luiden die iedere markt beheersen. We besluiten 

dan maar ieder voor zich dat die dame deze

uitbaat enkel en alleen dank zij microfinanciering. 

Het doel is bereikt. 

                                                 

Maar we gaan nog een merkwaardige plaats 

bezoeken. Een die niets met microfinanciering te 

maken heeft. We kijken ons de ogen uit op een 

permanente markt waar zowat alles te krijgen is 

wat je maar bedenken kan. De ontelbare 

kraampjes (winkeltjes) leunen kriskras tegen 

elkaar aan. Ze zijn samengesteld  uit stokken, 

latten, doeken en alles wat een scheiding kan 

vormen. Men heeft steeds verder gepuzzeld tot men is gaan inzien dat een kraam zonder 

toegang voor klanten niet rendabel is. Daar lijkt men iets op gevonden te hebben door hier en 

daar waar het uitkwam een gangetje te laten. Zo smal mogelijk om geen ruimte te verliezen en 

zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan de eigenaars die er zich al gevestigd hadden. 

Sommige kraampjes zijn maar een vierkante meter groot. Wij worden er in losgelaten en laten 

ons verder duwen door de andere kopers. De kans is reëel dat iemand wat te hard op een  

sels gaat steunen en zo het kaartenhuisje in mekaar doet storten.                        

Ik vermoed dat de stevigheid van de constructie vooral te danken is aan het gewicht van de 

koopwaar die alom aan het geraamte ophangt. 

Philip en ik hebben ons leven doorgebracht bij de 

en  beiden belast met brand-

preventie. Een klein vlammetje volstaat om die 

brandstapel in enkele minuten in lichterlaaie te 

zetten. Vooral Philip is in zijn nopjes. Hij geeft 

opleiding in brandpreventie en neemt verwoed 

foto’s om de noodzaak van zijn instructies met 

Maar wij zijn ook toerist en dat betekent dat we 

ons nergens mee bemoeien, alleen observeren. 

We doen inkopen. Voor mij en anderen wordt het een zonnebril. Twee van de dames kopen 

een parasol, groot en in hoogst opvallende k

Een goede koop, zo oordeel ik, want die dingen 

vallen enorm op en zijn een statussymbool 

weini-gen zich die luxe kunnen veroor

Iemand met een bussel stro op zijn hoofd is 

beschermd tegen alle weer. Bovendien moet je 

minstens een hand vrij hebben om de parasol te 

kunnen openhouden. Als ze die ter plaatse openen 

om hem te testen en te bewonderen,  dekken ze 

heel de doorgang af zo-wel  in de hoogte als in  de  

breedte. Ik  vraag  mij  verwonderd af wat dat gaat 

geven als ze die gaan gebruiken.                                                             

Maar ook mooie postkaarten zijn te verkrijgen al voldoen ze niet aan de gestelde afmetingen 

van de post in België. Ze zijn heel kunstig vervaardigd en worden royaal aangekocht. Jammer 

posterijen hier geen kraampje ter beschikking hebben met postzegels.Ook de wereld

bekende blauwe briefomslagen met ‘par avion, air mail, correo aereo’ zijn hier niet te vinden.

                                                                            

Het is een winkel aan de overkant. We trekken er samen heen en met zijn allen nemen we de 

uitleg is maar door enkelen te ver-

mij gaan de woorden op in de ge-

luiden die iedere markt beheersen. We besluiten 

dat die dame deze winkel 

uitbaat enkel en alleen dank zij microfinanciering.  

 

Maar we gaan nog een merkwaardige plaats 

bezoeken. Een die niets met microfinanciering te 

maken heeft. We kijken ons de ogen uit op een 

permanente markt waar zowat alles te krijgen is 

wat je maar bedenken kan. De ontelbare 

leunen kriskras tegen 

elkaar aan. Ze zijn samengesteld  uit stokken, 

latten, doeken en alles wat een scheiding kan 

vormen. Men heeft steeds verder gepuzzeld tot men is gaan inzien dat een kraam zonder 

ets op gevonden te hebben door hier en 

daar waar het uitkwam een gangetje te laten. Zo smal mogelijk om geen ruimte te verliezen en 

zo weinig mogelijk schade te berokkenen aan de eigenaars die er zich al gevestigd hadden. 

erkante meter groot. Wij worden er in losgelaten en laten 

ons verder duwen door de andere kopers. De kans is reëel dat iemand wat te hard op een  

sels gaat steunen en zo het kaartenhuisje in mekaar doet storten.                                                                            

Ik vermoed dat de stevigheid van de constructie vooral te danken is aan het gewicht van de 

We doen inkopen. Voor mij en anderen wordt het een zonnebril. Twee van de dames kopen 

een parasol, groot en in hoogst opvallende kleuren. 

zo oordeel ik, want die dingen 

statussymbool omdat 

gen zich die luxe kunnen veroorloven. 

een bussel stro op zijn hoofd is 

beschermd tegen alle weer. Bovendien moet je 

ij hebben om de parasol te 

kunnen openhouden. Als ze die ter plaatse openen 

om hem te testen en te bewonderen,  dekken ze 

wel  in de hoogte als in  de  

breedte. Ik  vraag  mij  verwonderd af wat dat gaat 

en.                                                             

Maar ook mooie postkaarten zijn te verkrijgen al voldoen ze niet aan de gestelde afmetingen 

van de post in België. Ze zijn heel kunstig vervaardigd en worden royaal aangekocht. Jammer 

posterijen hier geen kraampje ter beschikking hebben met postzegels.Ook de wereld-

bekende blauwe briefomslagen met ‘par avion, air mail, correo aereo’ zijn hier niet te vinden.

                                                                                       17. 



Het  is al een flink stuk na de middag en de honger begint te knagen. Hier een restaurant 

vinden waar we met veertien mensen binnen kunnen, is niet mogelijk. We vertrekken en gaan 

ergens in een dorp op zoek naar een bakker. Er worden broodballen gekocht en iets dat voor 

taart zou kunnen doorgaan, af te leiden uit de vorm ervan. Hier opeten is ondenkbaar want er 

staat een dichte drom mensen om ons heen die de voor hen 

vreemde wezens in al hun facetten willen bestuderen en obser-

veren. Misschien valt er voor hen wel iets te rapen! Een 

welgekomen attractie zijn we alleszins. 

Op een niet bestaande plaats op de weg waar het rustig is en de 

zwartkoppige toeschouwers ontbreken, wordt halt gehouden. 

De uiterst droge broodballen worden  verdeeld en  opgegeten. 

Het is niet eenvoudig om ze door te slikken. Alleen met water 

doorspoelen is mogelijk. De meesten hebben dan ook snel 

gegeten en de resten worden gretig verorberd door de 

inmiddels aanstormende jeugd. Zelfs de lege petflesjes worden 

als een groot geschenk aanvaard.  
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Ruhegeri is een bruisend stadje. We wandelen naar een plaatselijk restaurant dat door 

microfinanciering tot stand is gekomen. In het ’Tourist Rest House’ eten we onze Europese 

kost terwijl een ouderwets tv-toestel met veel kabaal onze aandacht tracht te trekken. 

  

De rumoerige wanordelijke markt en het restaurant worden geruild voor een heuse, moderne 

fabriek. Het is de eerste die we in het land te zien krijgen. ‘Sopyrwa’ (Society Pyrethrum 

Rwanda) staat er in grote letters te lezen. Men verwacht ons hier. Althans de slagboom gaat 

voor ons open en in het lokaal waar we binnengebracht worden, staat voor iedereen een flesje 

gekoeld water. Een laptop projecteert de werking tegen een witte muur. De voertaal is Engels, 

dat staat chic, vermits de Franse taal verbannen werd. Voor ons is dat geen bezwaar. De uitleg 

boeit, het gaat over planten, er komt wat scheikunde aan te pas en het eindproduct pyrethrine 

is mij bekend. Het wordt in België gebruikt als insecticide.  

Het gaat om de bloemen van de plant pyrethum. Hij groeit in Rwanda en wordt sinds 1937  

door de boeren gekweekt. Het zijn witte bloemetjes waaruit een stof wordt gehaald.  

 

 

       
                                                                                                                                                     

Die stof heeft de eigenschap niet giftig te zijn maar is uiterst geschikt voor het bestrijden van 

ongedierte op planten en dieren. We mogen de fabriek binnen en dank zij de nodige uitleg 

begrijpen we de werkwijze. Door middel van hexaan wordt die stof uit de gemalen bloemen 

gefilterd en geconcentreerd.  

 

Na dit leerrijk oponthoud volgt een lange reis in de wagens. Het wordt stilaan donker. De 

gezegende tijd voor een heerlijk eetmaal is aangebroken. We worden een restaurant binnen-

geloodst en vol verwachting kijken we uit naar wat de pot schaft. Kelners komen de bestelling 

opnemen. Ik neem vis. We zitten buiten te genieten van het heerlijke weer. De afkoeling die 

de avond brengt is een welgekomen verfrissing. Het eten wordt opgediend. Mijn vis ligt 

meesterlijk opgebaard op een houten bord in de vorm van een vis. Ik begin eraan maar krijg 

wat spijt want de vis zit vol graten. De duisternis laat niet toe om doeltreffend preventief de 

nodige voorzorgen te nemen. Naast mij zit Lieve. Zij heeft wijselijk voor biefstuk gekozen. 

Ze neemt mes en vork en begint een verwoed gevecht met het vlees. Het begint met een 

zagende beweging van het mes. Niet het minste effect! Ze duwt met al haar gewicht op het 

mes zodanig dat ze zich van haar stoel opduwt. Het effect blijft onveranderd, alleen heeft ze 

ieders aandacht getrokken omdat heel de tafel ervan davert.  

Een hele tijd zit ze stil te genieten van mijn geknoei. 

“Hoe vind je de vis?” vraagt ze   

“Toevallig” antwoord ik. 

“Wil je wat van mij, ik heb genoeg gegeten.” 

“Laat maar komen.” 
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Het is mijn avondje niet. Het stuk vlees, klein maar taai komt op mijn houten bord terecht. 

Krachtig, met korte stootjes heen en weer met mijn mes ga ik het vlees te lijf. Zo valt het het 

minst van al op, ook al omdat de rest van de tafel gefocust is op eigen bord. Uiteindelijk lijkt 

het of ik succes heb, al weet ik niet meteen of er een stuk van het vlees is of van mijn houten 

bord. En ja hoor, het is een stuk van het vlees. Het bord heeft zijn beste krachten er bij 

ingeboet. Ik steek het veroverde stuk in mijn mond, bijt maar het vlees geeft zich nog niet 

gewonnen en veert mijn gebit weer uit elkaar. Lieve beschouwt het als een huzarenstukje.  

“Lekker?” 

“Oh ja, heerlijk!” 

Wat kon ik anders dan mijn dankbaarheid te tonen door alles naar binnen te werken? Imodium 

zal er de volgende dagen beslist niet aan te pas komen.  

  

Voor ik de dag afsluit en de kamer binnen ga, sta ik nog even stil. De hemel is wondermooi. 

De sterren, de Melkweg zijn overweldigend. Eindeloos die sterrenhemel. Ik kijk en blijf 

kijken. Het is van in mijn jeugd geleden dat ik dit nog gezien heb. Ik verheug mij dat ik op 

een miniklein stukje ervan mag mee rondcirkelen omheen een ander klein sterretje uit dat 

grote mysterieuze heelal.  
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Remera – Nyundo – Gisenyi - Rubona 
 

 

 

Ik word wakker en automatisch kijk ik door het raam. De zon is er blijkbaar vroeg aan 

begonnen. Van de traditionele wolk die het meer vult, blijft er maar een sliert meer over. Ze is 

al omringd door helder zonlicht en de genadeslag nabij.  

Ik heb een leeg gevoel in mijn maag. Ik moet inpakken. We verhuizen vandaag. Ik heb een 

enorme hekel aan inpakken, zeker aan afscheid nemen. Mijn inboedel is een onover-

zichtelijke warboel geworden. Alles zit door elkaar. Grijp ik in de rapte naar een paar sokken 

dan kom ik met een bloesje of een rokje  te voorschijn. Ik had die dingen al lang kunnen van 

de hand doen, maar kan het niet over mijn hart krijgen om het in een keer allemaal aan een 

gelukkige te overhandigen. Ik wil voorkomen dat er zich iemand mee verrijkt. Trouwens het 

aantal keren dat je iets weggeeft, speelt ook een rol. Telkens je een hoera op een gelaat tovert, 

verhoogt het gevoel dat je gigantische problemen oplost. Ik breng wat orde in de chaos. Aan 

mijn nieuw gekochte zonnebril ontbreekt een glas. Ik vind het kapot terug. Als alles eindelijk 

op zijn plaats zit, voel ik mij wat beter en trek met pak en zak naar de eetzaal en naar de 

wagens. Men heeft beloofd dat de auto’s dicht bij de slaapvertrekken zouden staan maar dat is 

men blijkbaar vergeten. Ik zie mijn collega’s bepakt en overladen met bagage sleuren. 

Sommigen gaan amper vooruit en lijken ieder ogenblik te bezwijken. Het lijken beelden uit de 

Holocaust. De wagens worden volgepropt. Niemand lijkt er belang aan te hechten of de juiste 

eigenaar in de wagen bij zijn bagage zit. We zijn echt een groep geworden.                                                                            

 

We stoppen om te tanken. Het pompstation is hypermodern, vergeleken bij het vorige. Er staat 

zelfs een automatisch toestel om de spanning van de banden op peil te brengen. In een 

bijhorende ‘bike wash’ zijn mannen druk bezig de modder weg te spoelen om de 

oorspronkelijke kleur aan hun fiets terug te zien.  

Een ding trekt mijn speciale aandacht. Het is een rode emmer met het opschrift “Fire bucket”. 

Een verwrongen exemplaar,  half gevuld met zand. De emmer zelf lijkt al meerdere keren het 

slachtoffer te zijn geweest van een  aanrijding. Mogelijk kan het ook te wijten zijn dat dit het 

gevolg is van het veelvuldig gebruik bij brand al ziet het 

er niet naar uit dat het tankstation al ooit in lichter laaie 

gestaan heeft. Mogelijk durft er geen enkele brand de 

confrontatie aan met dit origineel brandtoestel. Ik zie 

Philip geboeid deze installatie vanuit alle richtingen 

fotograferen. Wie in de toekomst in Brugge tankt, raad 

ik aan eens uit te kijken of een dergelijke emmer te zien 

is. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij bij zijn preventie-

opdrachten een dergelijke installatie aan de pomp-

houders oplegt. Denk er dan aan dat het idee van hier 

afkomstig is. 

 

We hebben ondertussen briefomslagen gevonden en gekocht. Dat is de reden waarom we aan 

het postkantoor halt houden.  Het kantoor bestaat uit een raam met een doorgeefopening die 

van op de straat bediend kan worden. Daarachter zien we twee bedienden waarvan er maar 

een bevoegd lijkt om postzegels te verkopen. Vanuit zijn territorium staat hij bedenkelijk te 

kijken naar de invasie van veertien blanke gezichten. Hij staat meteen voor een enorme taak.  

De eerste cliënt levert zijn te versturen brieven af doorheen de opening in het glas. De 

bediende legt ze een voor een verspreid op zijn tafel en trekt de lade open waar de postzegels 

in bewaard worden. Hij scheurt een zegel van het blad en legt die op de eerste brief. Dan volgt 

een tweede zegel, ook die wordt op de brief gelegd. In totaal zijn het er vijf. Dan is het de 

beurt aan de tweede, derde en volgende brief. De afrekening volgt. Hij kan niet gepast met 

geld teruggeven en past aan met een postzegel zodat zijn rekening klopt.                              21. 



Nog dertien cliënten met elk een pak brieven staan te wachten. Als het aan dat 

gaat, hangt onze dag eraan. Dat ziet de postman ook in en past zijn methode aan zodat hij alle 

brieven per cliënt ineens behandelt. Die blanken toch! Hebben die nu nooit tijd? Wat doen die 

toch een hele dag lang? Het staat zo op zijn rustig ge

 

Onze tocht gaat uiteindelijk verder en wij belanden in een schrijnwerkerij en borstelbedrijf. 

“Coop Kiaka” staat als welkom op een bord te lezen. We worden vriendelijk te woord gestaan 

in het Nederlands. In onze westerse ogen lijkt het op 

wordt met de hand  vervaardigd. De  enige  uitzondering is het  horizontale 

deel waar de haren in moeten. Dat deel is reeds van gaatjes voorzien. Een ploeg werkt 

verwoed met schuurpapier om alles glad te wrijven. En d

werkplaats zijn. Als wij naar de afdeling verfborstels gaan lijkt hun taak voor vandaag er op te 

zitten. De tijd om een borstel te maken is niet bij benadering in te schatten en ten zeerste tijd 

en omstandigheden gebonden. Er worden ook meubels vervaardigd en die zien er bijzonder 

stevig uit. Opgejaagd worden de werknemers zeker niet. Volgens onze zegsman leven er vier

honderd gezinnen van deze fabriek. Stress op het werk, wat is dat?

 

We nemen afscheid van onze vriendelijke Vlamingen en vervolgen onze reis. We belanden in 

Nyundo. Daar is het weeshuis “Orphelinat Noël”. Ik heb moeite om hierover iets te zeggen. Ik 

ben er totaal door van streek. We komen terecht op een koer.  

 

Talloze kinderen staan er zich

hebben ze in hun lege handen. Toch willen ze die gevuld krijgen en bedelen. Het roert ons 

omdat we weten dat het allemaal eenzamen zijn, zonder familie, zonder bezoek. Er zijn ook 

tieners tussen. Die moeten toch beseffen dat ze aan een leven buiten deze instelling toe zijn. 

We vragen het aan de begeleidster. “Neen, er zijn geen regels die het buitengaan regelen”. Ik 

heb toevallig wat druivensuiker bij mij. In een onopvallend moment geef ik iemand d

In mijn hand zit een klontje druivensuiker.  Hij voelt het, kijkt er naar maar weet niet wat het 

is. Ik doe teken dat hij het opeten moet. Hij likt eraan, gaat ermee naar iemand anders, toont 

het en wijst naar mij. In geen tijd sta ik omringd door 

smekende handen.  

Wij wringen ons door de massa naar binnen.De 

“Mamma” vangt ons op. Ik heb een zak vol balpennen. 

Dat zijn er veel te weinig om 

het pak gretig aan en gooit het haar bureel

gaan met haar naar het eerste

bakken die als bedje dienen voor kindjes van hoogstens 

een week oud. “De moeders komen die nooit meer 

bezoeken“,zegt de Mamma verontwaardigd.             

 

 

     

Nog dertien cliënten met elk een pak brieven staan te wachten. Als het aan dat 

gaat, hangt onze dag eraan. Dat ziet de postman ook in en past zijn methode aan zodat hij alle 

brieven per cliënt ineens behandelt. Die blanken toch! Hebben die nu nooit tijd? Wat doen die 

toch een hele dag lang? Het staat zo op zijn rustig gezicht te lezen. 

Onze tocht gaat uiteindelijk verder en wij belanden in een schrijnwerkerij en borstelbedrijf. 

“Coop Kiaka” staat als welkom op een bord te lezen. We worden vriendelijk te woord gestaan 

in het Nederlands. In onze westerse ogen lijkt het op een beschutte werkplaats. Haast alles 

wordt met de hand  vervaardigd. De  enige  uitzondering is het  horizontale 

deel waar de haren in moeten. Dat deel is reeds van gaatjes voorzien. Een ploeg werkt 

verwoed met schuurpapier om alles glad te wrijven. En dan komt de enige machine in actie. 

De haren worden netjes met de vingers per bosje 

voor een voorgeboord gat gebracht. Als dat 

lijkt, wordt dat met de voet aan de machine mee

gedeeld. Die reageert ogenblikkelijk en stuurt 

met volle kracht een nietje dat de borstelharen in 

het gat bevestigt. Dan is het de beurt aan het 

volgende gat tot er een echte borstel geboren is. 

Het lijkt mij niet denkbeeldig dat er al borstels 

de fabriek zijn buiten gegaan met een vinger, 

daar waar je een bosje haar zou verwa

werknemers werken hard zolang wij in hun 

werkplaats zijn. Als wij naar de afdeling verfborstels gaan lijkt hun taak voor vandaag er op te 

zitten. De tijd om een borstel te maken is niet bij benadering in te schatten en ten zeerste tijd 

igheden gebonden. Er worden ook meubels vervaardigd en die zien er bijzonder 

stevig uit. Opgejaagd worden de werknemers zeker niet. Volgens onze zegsman leven er vier

honderd gezinnen van deze fabriek. Stress op het werk, wat is dat? 

onze vriendelijke Vlamingen en vervolgen onze reis. We belanden in 

Nyundo. Daar is het weeshuis “Orphelinat Noël”. Ik heb moeite om hierover iets te zeggen. Ik 

ben er totaal door van streek. We komen terecht op een koer.   

 te vervelen en drummen rondom ons. Al hun hebben en houden 

hebben ze in hun lege handen. Toch willen ze die gevuld krijgen en bedelen. Het roert ons 

omdat we weten dat het allemaal eenzamen zijn, zonder familie, zonder bezoek. Er zijn ook 

Die moeten toch beseffen dat ze aan een leven buiten deze instelling toe zijn. 

We vragen het aan de begeleidster. “Neen, er zijn geen regels die het buitengaan regelen”. Ik 

heb toevallig wat druivensuiker bij mij. In een onopvallend moment geef ik iemand d

In mijn hand zit een klontje druivensuiker.  Hij voelt het, kijkt er naar maar weet niet wat het 

is. Ik doe teken dat hij het opeten moet. Hij likt eraan, gaat ermee naar iemand anders, toont 

het en wijst naar mij. In geen tijd sta ik omringd door 

Wij wringen ons door de massa naar binnen.De 

“Mamma” vangt ons op. Ik heb een zak vol balpennen. 

Dat zijn er veel te weinig om buiten uit te delen. Ze neemt 

het haar bureel binnen. We 

ste lokaal. Het staat vol met 

bakken die als bedje dienen voor kindjes van hoogstens 

een week oud. “De moeders komen die nooit meer 

bezoeken“,zegt de Mamma verontwaardigd.              

       

Nog dertien cliënten met elk een pak brieven staan te wachten. Als het aan dat tempo verder 

gaat, hangt onze dag eraan. Dat ziet de postman ook in en past zijn methode aan zodat hij alle 

brieven per cliënt ineens behandelt. Die blanken toch! Hebben die nu nooit tijd? Wat doen die 

Onze tocht gaat uiteindelijk verder en wij belanden in een schrijnwerkerij en borstelbedrijf. 

“Coop Kiaka” staat als welkom op een bord te lezen. We worden vriendelijk te woord gestaan 

een beschutte werkplaats. Haast alles 

wordt met de hand  vervaardigd. De  enige  uitzondering is het  horizontale  

deel waar de haren in moeten. Dat deel is reeds van gaatjes voorzien. Een ploeg werkt 

an komt de enige machine in actie.  

De haren worden netjes met de vingers per bosje 

gebracht. Als dat perfect 

dat met de voet aan de machine mee-

gedeeld. Die reageert ogenblikkelijk en stuurt 

je dat de borstelharen in 

het gat bevestigt. Dan is het de beurt aan het 

volgende gat tot er een echte borstel geboren is. 

Het lijkt mij niet denkbeeldig dat er al borstels 

de fabriek zijn buiten gegaan met een vinger, 

daar waar je een bosje haar zou verwachten. De 

werknemers werken hard zolang wij in hun 

werkplaats zijn. Als wij naar de afdeling verfborstels gaan lijkt hun taak voor vandaag er op te 

zitten. De tijd om een borstel te maken is niet bij benadering in te schatten en ten zeerste tijd 

igheden gebonden. Er worden ook meubels vervaardigd en die zien er bijzonder 

stevig uit. Opgejaagd worden de werknemers zeker niet. Volgens onze zegsman leven er vier-

onze vriendelijke Vlamingen en vervolgen onze reis. We belanden in 

Nyundo. Daar is het weeshuis “Orphelinat Noël”. Ik heb moeite om hierover iets te zeggen. Ik 

te vervelen en drummen rondom ons. Al hun hebben en houden 

hebben ze in hun lege handen. Toch willen ze die gevuld krijgen en bedelen. Het roert ons 

omdat we weten dat het allemaal eenzamen zijn, zonder familie, zonder bezoek. Er zijn ook 

Die moeten toch beseffen dat ze aan een leven buiten deze instelling toe zijn. 

We vragen het aan de begeleidster. “Neen, er zijn geen regels die het buitengaan regelen”. Ik 

heb toevallig wat druivensuiker bij mij. In een onopvallend moment geef ik iemand de hand. 

In mijn hand zit een klontje druivensuiker.  Hij voelt het, kijkt er naar maar weet niet wat het 

is. Ik doe teken dat hij het opeten moet. Hij likt eraan, gaat ermee naar iemand anders, toont 
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Haar verhaal is bondig maar 

iedere zin raakt je diep. Ook de 

lokalen  daarnaast liggen vol 

jonge kinderen. Ze liggen op 

planken,  zoveel als er maar in 

het lokaal kunnen. De kinderen 

liggen met tientallen naast 

elkaar. De een met het hoofd 

naar de kant van de voeten van 

wie ernaast liggen. Ze liggen 

stil. Hier en daar richt er 

iemand zijn hoofd op omdat er 

blijkbaar iets vreemd gebeurt, 

maar legt zich terug neer. Geen 

geluid, geen geschreeuw.  

Iedereen die kan stappen loopt op de koer.     

Ongewild denk ik aan het kweekprogramma van de succesvolle boerin maar druk beschaamd 

die gedachte van mij weg. We bezoeken de volgende kamers en weten niet meer wat te 

denken. Alles ligt vol. Op een andere plaats zijn ze aan het eten. Bonen met maniok. Het ziet 

er alles behalve smakelijk uit. Ik vermoed dat dit het gewone menu is tijdens hun   hele  

verblijf.  Het  beeld  van  mijn  kleinkinderen verschijnt voor mijn geest maar verwerp vlug de 

gedachte aan wat hun reactie op het eten zou zijn. Ik kijk naar mijn metgezellen. Dezelfde 

verontwaardigde, bevangen blik vol woede, onbegrip, verbazing, medelijden, opstandigheid. 

Niemand vindt de woorden die passen in deze omstandigheden. Ieder woord zou een vloek 

zijn en totaal naast de kwestie. “ Er is nog eten voor drie maand”  zegt de Mamma.  

“Van waar komen toch al die kinderen ?” 

“Wij nemen er geen aan. Ze worden ons allemaal toegewezen door de overheid. Alleen zo 

geraken we aan wat geld.” 

“Wie verzorgt al die kinderen?” 

“Er zijn vrijwilligers die een hand toesteken.” 

Dat moeten duizendpoten zijn met evenveel handen denk ik. 

“Hoeveel zijn er hier?” 

“Ongeveer 630” 

We kunnen het niet meer aan en gaan terug naar de speelplaats. Nu we dit gezien hebben, is 

de aanblik van de kinderen op de koer ontroerender dan toen het bezoek begon. Ze klampen 

iedereen aan op zoek naar genegenheid, een geschenkje, hoe klein ook. Ik heb een balpen  

zichtbaar in mijn zak. Ik sta omringd door talloze kinderen. Iemand wijst naar de balpen 

terwijl hij zich tegen mij aandrukt. Ik doe teken dat hij het nemen mag. Hij doet het. De horde 

heeft het gezien en dringt zich tegen mij aan met een smekende blik,  hun handen gevormd als 

trechters waar alles doorheen  vloeien  kan.  Ik zou  alles  

willen doen,  maar kan  niet bedenken hoe ik hier helpen 

kan. Het wordt mij te veel. Waar gaat deze generatie 

kinderen eindigen? Ik voel dat ik hier weg moet en ga de 

keuken binnen. Die hangt vol rook die alleen door de deur 

naar buiten kan. De kok komt proestend vragen of wij daar 

iets kunnen aan verhelpen. Er staat een kookfornuis gevuld 

met water. Het fornuis wordt verwarmd met hout. Even 

nakijken leidt tot de vaststelling dat de ketel te diep in het 

vuur ligt en de uitgang voor de rook verspert zo dat de schoorsteen nutteloos wordt. Neen, 

daar kunnen wij niets aan doen en verlaten ook hoestend  de keuken met haar probleem. 

 

 

                23. 



Onze volgende halte is bij een coöperatieve “Coopac Kirorero”.  Hier worden koffiebonen 

behandeld en koffie is iets wat we kennen. Overal staan machines te draaien. Er zijn er die de 

“kersen” ontbolsteren. Vandaar gaan ze naar machines die ze wassen en tegelijk een eerste 

selectie uitvoeren. Nog een machine maakt de bonen helemaal vrij van bolsterresten en 

selecteert verder tot de bonen in verschillende zakken terechtkomen al naar gelang hun 

kwaliteit. Het eindproduct is klaar om de wereld te veroveren en troost te brengen. 

Boeren en opkopers uit de streek voeren de bonen aan. De arbeid is voor de Rwandezen. De 

rest: branden, vervoer en verkoop over de wereld, is voor een bovenliggende, buitenlandse  

maatschappij.  

Het hoogtepunt van ons bezoek is het laboratorium dat tevens als proeverij dienst doet. De 

verschillende soorten koffie worden gebrand en gemalen. Twaalf glazen staan op de 

proeftafel. Aan ons  om het verschil in kwaliteit te ruiken. 

 
 

Iedereen steekt zijn neus in de verschillende glazen. Mijn reukorgaan lijkt invalide trekjes te 

vertonen. Ik ruik koffie in ieder glas. Dan komt de proeverij. Water wordt bijgeschonken dat 

lijkt ons normaal. De drab drijft boven. Wij proeven. Je proeft viezigheid in je mond die je zo 

snel mogelijk eruit wilt hebben. Alles wordt pas duidelijk als specialisten erop wijzen dat je 

de drab met het  proeflepeltje moet wegduwen en van de vloeistof moet proeven. Opnieuw 

proef ik koude koffie, twaalf keer. O wee, als al mijn zintuigen zo afgetakeld zijn dan is 

genieten van ‘s werelds geneugten niet meer aan mij besteed. 

 

We worden naar onze nieuw verblijf gevoerd “Hotel Malahide   Paradis”  gelegen aan het  

Kivumeer.  Er  is een grote, overdekte ruimte, open aan drie zijden. Dat is de eetzaal en gelag-

zaal die alleen bij regen gebruikt wordt.  

 

In het midden ligt een stapel brandhout klaar voor het geval het te koud wordt. Nu is het warm 

en mooi, geen vuur dus. Als je verder gaat, kom je in een prachtige tuin. Tafels en stoelen 

nodigen ons uit om plaats te nemen. Een aantal tropische planten laten er zich bewonderen. 

De tuin geeft uit op een klein strand aan het meer. Een idyllisch eiland steekt groen boven het 

water uit. Een paar hutjes smukken  het op tot een onvergetelijk paradijseiland. Zelfs het 

water lijkt er fier op en glimlacht over zijn gehele oppervlak. Een prauw schuift over het 

water. De silhouet van het zwarte ventje en de prauw horen thuis op een schilderij maar hier 

maakt dit het tafereel volledig. Wij genieten! Blijkbaar zijn alleen wij hier welkom. Er zijn 

geen andere klanten. Van achter een frisse pint lijkt alles nog mooier.   

 

 

 

                24. 



Een typische aantrekkingskracht is beslist de aanwezigheid van een pracht aan kleine vogels. 

Hier in de tuin hebben we vlot de mogelijkheid om ze te bestuderen. Ze zijn gewend aan  

mensen en laten zich bewonderen terwijl ze nectar zuigen uit de bloemen of zich voeden met 

de restjes die de toerist nonchalant achter laat. Een 

ideale plek om van het avondmaal te genieten.  

Als het donker wordt, kruipen we knus bij elkaar in de 

gelagzaal. We zitten rond het kampvuur dat onder-

tussen aangestoken werd. Het menu schrijft vis, vlees 

en Rwandese schotel voor. Vis is niet beschikbaar en 

ik                                                                 

neem dan maar Rwandese schotel. Het taaie vlees 

schrikt mij af en ik moet mij noodgedwongen tevreden 

stellen met een vegetarisch maal. 

 

Buiten valt er regen en is het donker. Binnen is er sfeer. Regelmatig valt de stroom uit 

waardoor het nog exotischer wordt. De vlammen van het vuur belichten grillig de vrolijke 

gezichten. De wind is wispelturig en zorgt ervoor dat ieder-een om beurt met de rook van het 

kampvuur bewierookt wordt. Iemand begint te zingen. Het is het startsein van een vurige 

zangavond. Het werkt aanstekelijk en de Rwandese kelner zingt een ontroerend liedje dat zijn 

moeder ooit voor hem zong. De jeugd in ons komt weer naar boven en voldaan en ontspannen 

zoeken we het ons toegewezen slaaphutje op.      

                      

 
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                25. 

Rubona - Kibuye 

 
 
 
We kruipen ons bed uit en een voor een vinden we elkaar terug in de tuin aan het strand. De 

zon heeft er niets van gemerkt dat het gisterenavond geregend heeft en belicht ons vrolijk als 

steeds. Drie garçons brengen koffie, melk, tassen en borden. Er is geroosterd brood, een 

vleugje confituur en een plakje kaas. We krijgen ook een ei. De bediening hiervan loopt 

vertraging op. Telkens met een enkel ei legt de bediende het hele traject af van uit de keuken 

en terug. Het lijkt wel het tempo waarmee de kippen de eieren leggen. Ik krijg een vermoeden 

van sabotage en verdenk Gertie van medeplichtigheid. Zij heeft immers kip gegeten gisteren-

avond en die dingen hebben een negatieve invloed op de legcapaciteit van de dieren. Maar in 

Rwanda nemen de mensen hun tijd. Ze eten hoogstens een keer per dag en dan nog heel 

weinig. Ze weten trouwens dat wij gisterenavond ook al gegeten hebben en dus kan het op 

geen uurtje aankomen. Maar als tegenprestatie hebben we weer royaal bezoek van de 

schitterende vogels. En die verrassen ons telkens weer. Een koppeltje ijsvogels trekken de 

aandacht. Ze zijn op visjacht. Boven het meer hangt een roofvogel fladderend in de lucht. Hij 

heeft duidelijk kwade bedoelingen. En dat is ook zo want plotseling duikt hij naar beneden 

pardoes het water in. Naar het resultaat hebben we alleen maar het raden.   

 

De troepen worden weer verzameld en naar de wagens gestuurd. De rit lijkt een doel op zich. 

We berijden een weg die er geen is. Het  wegdek  werd  vervangen door  bulten en putten die                                  

vol water staan als gevolg van de regen van gisteren. Het slalommen naar links en rechts met 

de wagen is onmogelijk.  Daarvoor is de weg veel te smal. Het lijkt telkens een wonder als we 

doorheen een schijnbaar onmogelijke hindernis sukkelen. Plots echter is het bingo. We zitten 

vast. Gas geven levert alleen maar een stinkende rookwolk op en de wagen zakt dieper weg. 

Wij moeten uitstappen en wagen ons voorzichtig in de modder waar we tot aan onze enkels 

inzakken. Onze schoenen zijn niet meer om aan te zien. Met behulp van hulpvaardige, 

schoenloze Rwandezen raakt de auto uiteindelijk weer op vaste grond. We stappen terug in 

ondanks onze modderschoenen. Wat verder is een brug over een rivier, juist in een bocht van 

de weg. Het gaat heel steil naar beneden 

en dan, eens over de brug, gaat het al 

even  steil  terug  naar  boven. De  brug  

bestaat  uit  planken waarvan er een ont-

breekt. Die is vermoedelijk weggespoeld 

nadat er een auto  doorheen  zakte. De  

chauffeur  slaakt  een diepe zucht. Wij 

hopen dat het niet zijn laatste is. Wij zijn 

zo beleefd om allemaal uit te stappen. 

Met de handen in de haren, klaar om ze 

daarna hopeloos in de lucht te steken, 

volgen we het manoeuvre met de wagen. 

Maar het lukt en ik krijg een eindeloos 

respect voor de wagen en zijn begeleider. Wat een koppel!  

 

 

 

 

 

 

 



                                      26. 

Plots stoppen de wagens midden een groep mensen. Rechts zien we een onooglijk weggetje. 

We zien de collega’s uit de wagens voor ons het pad ingaan. Niet begrijpend stappen ook wij 

uit. Enkel de minder fysiek aangelegde passagiers ontzien zich veiligheidshalve van die moeite 

en blijven in de wagen achter. Het weggetje, dat diep naar beneden loopt, lijkt meer op een 

riviertje dat gevormd is door het regenwater dat al 

de grond weggespoeld heeft maar vergeten is de 

stenen mee te sleuren. Het is een hele toer om recht 

te blijven op die losliggende stenen. Het maakt de 

afdaling vrij lastig. Als we hier straks terug op 

moeten voorspel ik problemen.  

We komen aan een meer. Op de oever staan nieuw 

opgerichte gebouwen. Blauw geverfde betonnen putten 

schreeuwen om aandacht. Daar moeten we zijn. Er 

staat ons trouwens iemand op te wachten, die meer 

van onze komst afweet dan wijzelf. We zien een 

enorm grasplein dat van op  afstand gezien vol met                                                                               

horden staat, voldoende om de bevolking  van een heel dorp aan  hordelopen  te laten doen.    

‘US, AID from the American people’ lezen we onder een grote generator, die de nodige 

energie moet opwekken. We zijn voor de tweede keer terecht gekomen in een bedrijf waar 

koffiebonen behandeld worden. Er is geen koffieoogst deze tijd van het jaar en dus staan de 

machines te slapen en de blauwe putten zitten zonder water. In het seizoen wordt de koffie 

langs het meer aangevoerd en hier ontbolsterd en bewerkt. Wat eerst horden leken, zijn in 

werkelijkheid bruggetjes die een metalen gaas ondersteunen. Ze dienen om de koffiebonen in 

de zon te laten drogen. De bewerkte bonen worden via een luchtkoker naar de droogrekken 

vervoerd. Dat laten drogen moet een vervelende karwei zijn. De hele tijd moet je met je 

handen de koffiebonen beroeren onder de brandende zon.  

“Hoeveel mensen werken er hier?” 

“Soms honderden per dag, hangt af van de hoeveelheid koffie die aangevoerd wordt.” 

“Wat verdient zo iemand die een hele dag de koffie beroert?” 

“730 Rf per dag”. Dat is nog minder dan een Euro! 

“Is dat een taak voor de kinderen?” Hij aarzelt even en herpakt zich.  

“No”  

In de buurt wordt een nieuwe weg aangelegd. Spierkracht moet hier goedkoper zijn dan het 

gebruik van bulldozers. Auto’s kunnen er nog niet op rijden. Stappen mogen we wel, zij het  

met veel geblaas, gezucht en liters zweet. De trip is zwaar en duurt tot we ons vervoer 

terugvinden. Spierkracht, lenigheid en uithoudingsvermogen zijn een natuurlijke schifting die 

het tijdstip bepalen waarop iemand de wachtende auto’s bereikt.  

De rit naar Kibuye (120 km) zal vijf uur duren. Onze chauffeur is een kalm en zwijgzaam 

man. Plots zijn er sporen van zenuwachtigheid bij hem vast te stellen. De reden ervoor wordt 

duidelijk. Hij rijdt als laatste en stelt plots vast dat de sporen 

van de vorige voertuigen niet meer te zien zijn. Het regent!  

Het schokken van de wagen is overgegaan in glijden. We zijn 

op een weg die in aanleg is, nog niet verhard. We lopen vast. 

We moeten terug. De chauffeur probeert achteruit te rijden. 

Hij draait zich om en wil  door de achterruit kijken maar kijkt 

zich te pletter op onze bagage. Hij ziet dus niks. Hij zegt iets 

dat ik als een vloek vertaal. Een poging dan maar om de 

wagen te keren al is de weg smal en dreigen de afgronden. Hij 

waagt het. Na voldoende aantal keren voor- en achteruit lukt 

het. Uitkijken nu naar de sporen van de voorgangers is de op-

dracht. Iedereen kijkt mee. Gelukkig ontmoeten we een dame. 

Haar hoofd is verborgen door grote jutten zakken.                   



27. 

De chauffeur praat even met haar. Het antwoord doet zijn gezicht opklaren, al is dat moeilijk te 

detecteren op zijn zwart gelaat. We sukkelen verder. Pas nu komt hij op het idee om zijn gsm 

te gebruiken. Wellicht verbood zijn eergevoel hem dit eerder te doen. We halen de wagens 

bij. Ze staan ons op te wachten. Nog vele uren  worden  we op  die  wegen  dooreen geschut. 

De honger dwingt ons voor de tweede keer om in een dorpje op zoek te gaan naar 

broodballen. We zoeken weer een niet bestaande rustige plaats om die op te eten en rijden 

daarna verder.  

We zien onderweg mensen die bomen hakken en stoppen al was het maar om eens de benen te 

strekken. We zien twee mannen een zaag bedienen tot de boom neervalt. Een andere groep 

mensen hebben een boom op een stelling getild en zagen hem in planken. Een man onderaan 

en een bovenop de boom. Ze zagen kunstig langs de vooraf uitgetekende lijnen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     
 

Het onweert als we aan het hotel restaurant Bethanie aankomen. Het ligt aan een van de vele 

baaien, hoog boven  het Kivumeer. Na het karige middagmaal is een warme maaltijd meer 

dan welkom. Prachtig gebouw dat langs buiten getuige is van voorbije klasse en welstand. 

Eens binnen stellen we een verloedering zonder weerga vast. Niets werkt nog. Kranen, 

sanitair alles is defect. Sporen alom aan de muren waar vroeger iets gehangen heeft. 

We bestellen eten. Drie uur later wordt de soep opgediend. Ons geduld wordt sterk op de 

proef gesteld. Morgen willen we vroeg vertrekken. Om het wachten te voorkomen wordt een 

lijst rondgegeven waarop iedereen zijn bestelling voor het ochtendmaal noteert.  

 
                                                                                                      27. 



 

Kibuye 

 
 

 

Er is afgesproken dat we om 07u30 ontbijten en onmiddellijk vertrekken. We gaan naar 

Kibuye en komen hier terug. Wij zijn goed op tijd. De tafels staan al buiten opgesteld. Ze 

hebben zich vergist  in het aantal deelnemers. Dat lossen wij dan maar even zelf op. Na 

genoeg gezeur kom de kelner naar ons toe. 

“Hier is het menu. Wat wensen jullie te eten?” 

Wim schiet uit zijn krammen en krijgt alle kleuren van de regenboog. 

“Ik eis het papier dat ik gisteravond in de keuken heb afgegeven!” 

De kleur van de kelner blijft even zwart als voorheen. Ze kennen trouwens maar één kleur en 

ik vraag mij af waarom ze hem kleurling noemen. Wim, die voor het moment als een 

kameleon van kleur verandert, niet. De snelheid van de kelner wordt er ook niet door 

beïnvloed. Wat hij van onze gejaagdheid denkt kan ik vermoeden. Waarom moeten wij, 

vreemdelingen, onze rotcultuur aan hen opdringen? Wim stapt mee naar de keuken. Blijkt nu 

dat de kelner het papier bij zich heeft maar het omgedraaid houdt om daar de bestelling op te 

noteren.  

Na een sober maal geraken we eindelijk in de wagens. We willen de littekens van de genocide 

met eigen ogen aanschouwen. 

 

We komen aan op de plaats waar duizenden slachtoffers in koelen bloede werden afgemaakt. 

Een sober monument liegt er niet om. Er liggen een aantal  schedels voor het raam tentoon als 

in een uitstalraam.                                                                        

Naast het gebouw liggen dikke betonblokken. IJzeren handvatten  zitten er aan vast alsof het 

de bedoeling is de blokken regelmatig eens op te 

tillen. Ze liggen naast elkaar en zijn de onver-

biddelijke afdekking van massagraven. De lucht trilt 

nog na van de gruwelijke gebeurtenissen. Ik bekijk 

mijn metgezellen. Iedereen is stil, ingetogen. De 

losliggende stenen op de weg zijn getuigen en 

praten geruisloos. De planten, alles is doordrenkt 

van de gebeurtenissen. We gaan de kerk binnen. 

Naar deze kerk zijn duizenden mensen gevlucht in 

de hoop er veiligheid te vinden. De Hutu’s hebben 

ze daar opgesloten en drie weken vastgehouden zonder eten noch drinken zodat ze niet meer 

in staat waren zich te verdedigen. Dan werden ze doodgeslagen met stokken, messen, stenen. 

Ongeveer 1800 onschuldige mensen werden hier wreedaardig vermoord. Een kogel waren ze 

niet waard. In stilte slenteren we rond en verlaten dit oord van verschrikking. 

De toerist in ons komt weer naar boven. Wat hoger gelegen staat een prachtig hotel. Daar 

voelen we ons beter thuis en we spoelen onze emoties weg met halve liters bier. Het luxehotel 

ligt aan het meer dat  een stuk dieper ligt. Een boot wacht op ons. We schepen in  en voelen 

ons meteen weer in vorm. We varen  naar het eiland  ‘Napoleon’.  We zien het in de verte 

liggen en stellen vast dat die naam goed gekozen is.  

 

 

 

 

 

 

 



                28. 

 
 

Heel het eiland heeft de vorm van het hoofd van Napoleon, hoofddeksel inbegrepen. Ook hier 

is die man bekend. We varen en het water kabbelt zilverig overal om ons heen. Als je over het 

meer kijkt, lijkt het of het water langs alle richtingen tegelijk stroomt. De ontstane golfjes 

jubelen van plezier. Een briesje vervangt de hitte van de zon. Na wat varen zijn we gewend 

geraakt aan het gezaag van de buitenboordmotor. Als die ineens zwijgt, valt het op. Wat een 

stilte! Onze bootsman kan niet tegen de stilte en 

onttrekt een gorgelend geluid uit de motor. Die 

pruttelt nog wat na, sputtert even en zwijgt 

verder. Het bootje trekt er zich niet teveel van 

aan en laat zich futloos zonder weerstand 

afdrijven naar waar de wind en de stroming het 

hebben willen.  Hier dobberen we dan want ook 

de motor trekt zich van de hele zaak niets meer 

aan en is niet te overtuigen, hoe hard de boots-

man ook aan zijn veren trekt. Maar de gsm is 

een waardevolle uitvinding. Na even wachten 

horen we het geluid van een andere motor naar ons toekomen. Een boot snelt ter hulp en in 

geen tijd wordt de defecte motor uit het water gehaald en  vervangen door een andere. In volle 

overmoed snelt hij met ons op het eiland af. Het lijkt niet ver, maar het duurt een hele tijd 

voor we aan wal kunnen en vaste grond onder onze voeten, voelen. Spontaan beklimmen wij 

het hoofd van de veldheer. Ik hou daarvan maar voel me gehinderd door het feit dat ik mijn 

bergschoenen niet aan heb. Blootsvoets in mijn sandalen lijk ik meer op een zwalpende 

dronkenlap dan op een bergbeklimmer. Struikelen, terugglijden, hinken om de steentjes die 

mijn blote voeten martelen, ai roepen omdat ik mij aan een doorn tracht op te trekken, het is 

geen gezicht. Daar tegenover zie ik onze bootsman, lenig als een kat naar boven lopen en 

verdwijnen tussen de struiken. Even later hoor ik hem in de handen klappen en onmenselijke 

geluiden ten beste geven. Het gevolg is 

overweldigend. De lucht verduistert door 

ontelbare vleermuizen, die uit hun slaap gewekt, 

in paniek en protesterend het luchtruim kiezen.     

Steeds meer vliegen er op, magische, bewegende 

schaduwen. Het pad dat ik zo moeizaam volg, is 

het spoor van regenwater dat in grillige bewegin-

gen zijn weg naar het meer zoekt. Op een ge-

geven ogenblik kan ik niet meer verder. Dat 

hoeft ook niet. Hier hangen de diertjes met hun 



hoofd omlaag naar ons te kijken.      29. 

Wat zijn ze groot! Ze hebben pientere oogjes en fronsen hun voorhoofd als protest tegen dit 

ongewenste bezoek. De camera van Philip kent geen privacy en verwoed tracht hij een foto 

van elk dier te maken, zowel in de vlucht als in hun slaapvertrek.  

“Die dieren leggen ’s nachts enorme afstanden af om te fourageren en komen hier 

overnachten” legt hij uit. Ik geloof hem want in heel Rwanda heb ik nog geen enkele mug 

gezien, ook hier aan het water niet.  

Als het even stil is, zie ik de vogels als  een  stofwolk  achter een auto langzaam naar beneden 

vallen en verdwijnen.  

Wie ooit beweert dat Napoleon luizen op zijn hoofd had, is grondig mis. Het zijn 

vleermuizen!  

Als we terug aan het meer komen, staan daar een paar knapen hun koeien te drenken. Er zijn 

dus nog meer levende wezens op Napoleon. De niet-klimmers zitten al in de boot te wachten 

om het meer weer over te steken naar de meer bewoonde wereld. 

 

De bewoonde wereld bestaat uit een vrij groot strand. Hier is duidelijk een poging aan de 

gang om toeristen te lokken. Een deel van de uitbating is begroeid met bomen en struiken. Het 

doet aan een park denken. Stenen vullen een pleintje dat wat lager ligt dan het meer. Het geeft 

de indruk een mooi aangelegd vijvertje te zijn dat bij vloed bijgevuld wordt. Er staan twee 

houten bouwsels. Een groot dat eventueel een vijftigtal bezoekers kan herbergen. Het is 

donker binnenin omdat men de zon geen toegang verleent. De warmte die ze uitstraalt is 

immers niet welkom. Een tweede bouwsel, al even duister, maar veel kleiner dient als keuken. 

Een zestal vissen met een gezamenlijke draad door de kieuwen hangen gapend van verbazing 

aan het dak. Ze verpinken niet ook al zitten er vliegen in 

hun ogen te prutsen. Ze missen duidelijk het water en ik 

vermoed dat zij bestemd zijn om straks ons bord op te 

smukken, iets wat voor hen gevaarlijker is dan een 

jeukende vlieg in hun ogen. 

Bier hebben ze hier ook, zij het niet gekoeld, er is immers 

geen elektrische stroom. Ik bestel dan maar een warme 

cola. Het menu bestaat uit kip of vis. Ik neem vis ook al is 

die niet te eten. Dat ding zit vol graten. Mijn buurman 

kiest voor kip en krijgt een bil die bestaat uit twee beentjes 

waar het meeste vlees is van tussen gehaald. Dergelijke  kip hoort meer thuis in een  

vegetarische schotel. Een weloverwogen menu dat vermoedelijk werd samengesteld door een 

nieuwbakken diëtist die de Belgische tv kan ontvangen en zo gematigd eten propageert. Het is 

de grote mode. Frieten eten we hier meer dan in België. Mijn buur vraagt om eens van de vis 

te proeven en zo kom ik op een waardige manier, als een gulle schenker, van mijn bundel 

graten af. Dat allemaal onder het welziende oog van Napoleon. 

Er is hier zelfs een toilet. Je moet er wel een hele klim voor over 

hebben. Die inspanning doe je alleen maar als het echt nodig is. Maar 

het loont de moeite. Het is een houten geval met overdreven veel 

verluchting. Je houdt vandaar oogcontact met de omgeving. Er is ook 

stromend water, zij het onder de wc. Er is een luchtverbinding 

rechtstreeks met het meer. Hoogtevrees moet je wel overwinnen als je 

aan de stabiliteit van de constructie twijfelt. Bij het verlaten van dit 

sanitaire wonder kom ik door het privégedeelte van de uitbating. Daar 

zit een dame op de grond, vanzelfsprekend omgeven door een aantal 

kinderen. Wat daarbij opvalt, is een zonnepaneel dat ‘s avonds een  

lampje  kan onderhouden.   

                                                                                              

 

 



    30. 

Ik zet mij terug aan tafel. De groep is nogal uitgedund omdat er een aantal zijn gaan 

zwemmen. Ik zit hier rustig alles te bekijken, mijn cola in de hand. Plots zie ik een van de 

uitbaters een spurt uithalen. Hij neemt een stok  en  rent over  

de stenen van het vijvertje. Daar gebeurt iets, daar is iets te zien en daarvoor ben ik naar hier 

gekomen.  Dus ik loop mee, mijn buurman volgt instinctmatig. Ik kom bij de man aan de 

eerste boom en daar zit warempel een aap in. Hij lokt het dier naar zich toe. 

“What do you do with it?” vraag  ik. 

“We eat it” 

Ik zie mij al bezig de vingers van een gekookt hand af te knagen.  

Ik begrijp de stok en de aandacht van de jager. Toch wil ik het beest redden, voorkomen dat 

de moord hier onder mijn ogen plaatsvindt.  

 “May I have your cola?” vraagt hij. 

Ik geef hem het flesje dat hij met water 

aanlengt zodat het toch gekleurd blijft. Hij zet 

het op de grond. De aap wil de aap niet 

uithangen en komt op het flesje af. Hij drinkt 

het als een kenner leeg. Wat een ontroerend, 

lief gezicht! Ik blijf beschermend dicht in de 

buurt van het grijsbruine beestje met zijn 

opvallende lange staart. Eens leeg, gooit hij 

het flesje nonchalant weg, ziet mij te dicht in 

zijn buurt en spurt met ongekende snelheid de 

boom weer in. Die is voorlopig veilig, denk ik 

en we wandelen maar verder het park in. De 

stokkeman volgt ons op de voet. Ik kijk eens om, omdat gevolgd worden door iemand met een 

stok niet meteen zo geruststellend is.  

“Het aapje volgt ons!” 

En ja, nu eens dicht bij, dan weer wat verderaf. Soms op de grond,  soms in  de bomen  komt 

het  af en toe te  voorschijn. 

Het diertje zal honger hebben en doet wat ieder kind hier doet, bedelen. Wij hebben niets bij 

en wandelen voort zonder verdere belangstelling.  

Ineens verschiet ik mij een ‘aap’. Ik krijg een zware klop op mijn rug en schouder. De aap 

heeft zijn aanval goed overwogen. Precies op een plaats waar wij ons moeten bukken om 

onder een tak door te kunnen, slaat hij toe. Ik vang de stoot op door een paar stappen te lopen 

om niet met  mijn gezicht op de grond te smakken. In mijn ogen is het aapje ineens een aap 

geworden. De zwarte man zwaait dreigend, maar te laat, met zijn stok naar de aap. Hij 

verontschuldigt zich en meteen besef ik dat ik de man onterecht verdacht heb.  

“Is it your friend?” 

“Yes”                                                                                                 

 

We komen met het grote nieuws bij het gezelschap. Daar zien we Geert in zwembroek met 

een wonde aan zijn arm. Wat later komt Philip, de grote dierenvriend, uit het park te 

voorschijn. Hij heeft een omhelzing met de aap meegemaakt. Valse liefde zo blijkt, want de 

aap had het op zijn hoed gemunt. 

 

We zijn, tegen betaling natuurlijk, uitgenodigd op een echte privé-barbecue. We worden er 

heengevaren en de boot zal verder voor ons ter beschikking blijven. Het is een prachtig 

privéherenhuis, Belgisch van opbouw met een prachtige tuin die op het Kivumeer uitgeeft. 

Zalig om er te vertoeven en dat voelen we ook meteen aan. De stemming is er. We zetten ons 

genoegzaam op de uitverkoren zitplaatsen dicht bij het meer. De schemering valt. De lichten 

worden aangestoken. Eén ervan weigert aan te springen. We bewonderen een bijdehandse 

man die onmiddellijk met een ladder de lamp wil vervangen.  



                31. 

Het is vrij hoog en iedereen houdt de adem in als we hem de ladder 

zien bestijgen. Het leek ons eerst brandhout te zijn om het vuur aan 

te maken. Hij slaagt erin tot ieders verbazing. De val naar beneden 

zal voor een volgende keer zijn. Het vuur wordt aangestoken en de 

gensters  stijgen ten  hemel  als  in concurrentie met de sterren die 

met mondjesmaat komen meepiepen. Vuur, dat hebben we reeds 

ervaren, werkt positief op ons gemoed en dat verbetert nog als we 

met het bier in de hand de vleesbrochettes op het vuur zien be-

landen. Maar het wordt nog avontuurlijker als de stroom uitvalt en 

wij in een romantische duisternis gehuld zitten. De geiten of  

schapenbrochettes smaken lekker. De salades en tomaten zijn 

heerlijk. De ligging van het ’restaurant’ is perfect.  

 

Maar de dag is nog niet ten einde, de boot wacht nog. Wij stappen 

in. We hebben ze al op het water gezien, van ver. Het zijn de 

vissers! Vanop afstand lijken het enorme spinnen die over het water 

geroeid worden. De rol van de zeer lange uitsteeksels is ons niet 

duidelijk. Nu gaan we hen bezoeken op het water, in volle actie. Ze 

zijn gemakkelijk op te sporen. Het is volledig duister. De manier 

van vissen eist dat er sterk licht aan boord is en dat valt des te meer op in de duisternis. 

Vanavond zijn de sterren even zeldzaam 

als dikke mensen in de heuvels.  

Stil varen we om hen heen. Het aantal                                                                                    

boten is niet vast te stellen. Ze zijn 

strategisch opgesteld en omsingelen  een 

stuk meer. Hoe langer de stokken die 

eruit steken, des te groter is het net dat 

ze er kunnen aan bevestigen. Het licht 

schijnt verblindend op het water, dat het 

naar ons toe weerspiegelt. Het is hun 

bedoeling de vissen naar het 

licht te lokken waaronder ze hun 

netten gespannen hebben. Op 

een van de boten moet bekend 

volk zitten. Onze bootsman 

vaart er heen en wij enteren de 

vissersboot instinctmatig om te 

voorkomen dat de botsing fataal 

zou zijn. Een vijftal mannen 

zitten er luidkeels pret te maken. 

Mij lijkt het duidelijk dat ze ons 

vierkant uitlachen. Ze blijven de 

nacht doorvissen en naar hun bewering keren ze dagelijks huiswaarts met honderd kilogram 

vis. Hun lach wordt gedempt als het plots begint te regenen. Voor niemand is er een plaats om 

te schuilen. Wij hebben het voordeel dat we de plaat kunnen poetsen en niet verplicht zijn om 

de nacht hier door te brengen. Dat doen we in volle onweer. Met een grote vlucht sluiten we 

een goedgevulde dag af.   
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Kibuye – Nyungwe 
 

 
 

We moeten er weer vroeg uit. We ontbijten. De bedienden hebben blijkbaar onthouden dat de 

blanken absoluut geen tijd te verliezen hebben, alleen weten ze niet waarom. Ik eigenlijk ook 

niet.  

We vertrekken en stoppen eerst bij een lokale markt. Wat daar te zien is, tart alle verbeelding. 

Om te beginnen de plaats zelf. Heel het plein staat vol met stellingen van verweerd hout. Het 

moeten ooit panlatten geweest zijn. Alles rust op de modderige bodem. Je moet zelf goed 

uitkijken dat je nergens tegenaan loopt. Builen zijn hier gratis. Het is nog vroeg maar de 

foormensen komen al met hun koopwaar aan. Ze tillen hun vracht met twee handen even van 

hun hoofd op. Doen een stap achteruit en buigen zich op een bijzondere manier zodat de 

vracht mooi horizontaal op de grond terechtkomt. Zelfs met vloeistoffen slagen ze erin  de 

kom neer te zetten zonder een druppel te morsen. In geen tijd wordt 

het tentoongesteld en wachten ze geduldig op de klanten. In de 

klerenafdeling zijn vooral de T-shirts in trek. De meeste zijn al eens 

gedragen maar wat vooral opvalt, is het grote aantal met 

Nederlandse opschriften. Daar wordt blijkbaar reclame gemaakt 

voor restaurants in Vlaanderen. Er loopt zelfs iemand rond met 

reclame van een sportclub uit Roosdaal.                                                  

 

Groenten en vruchten zijn er in overvloed. Een metaalstand bevat 

nagels, sloten, stukken ijzer in een ondefinieerbare vorm. Rommel 

waar je in België alleen op een containerpark mee terechtkan. En er 

zijn ook misverstanden. Er staat iemand een geit te verkopen. Luc 

schenkt de brave man een T-shirt. In ruil wil hij de geit eens vasthouden. De eigenaar van de 

geit geeft meteen de T-shirt terug en neemt het touw van de geit opnieuw in eigen bezit. Een 

geit meenemen naar België zou wel de nodige commotie met zich meebrengen. Er is ook 

snoep. Duizend Rwandese franken voor een kilogram. Ik koop twee pakken. Dat betekent 

ongeveer € 2,40. Een pak gaat naar mijn rugzak, het andere houd ik slagvaardig in de hand. 

Meteen word ik door de talrijke jeugd achtervolgd. Ik amuseer mij met hier en daar een 

snoepje te leggen. Aan een meisje geef ik een prachtige bloes. Ze staat er beeldig mee en ze 

weet het. Ze draagt het meteen over haar lompen heen en paradeert. Ze gaat naar school en 

spreekt een mondje Engels. Ik probeer een babbeltje maar al haar aandacht gaat naar het 

geschenk. Geen bankier voelt zich rijker dan zij. Philip heeft zich een paar sandalen  gekocht. 

Die worden hier op de markt ter plaatse gemaakt uit oude autobanden.  Ze zijn goed voor nog 

vele kilometers. Eigenlijk zijn ze onverslijtbaar. Of hij er mee naar de schouwing moet is een 

hangende vraag. Een jongen trekt een pijnlijk gezicht en toont een zwerende wonde op zijn 

been. Geen nood, de blanken weten daar raad mee. Een spuitbus blaast alle kiemen dood en 

begraaft ze onder een kleefpleister. We zijn zowat de attractie van de markt. 

We   trekken   opnieuw  langs   onberijdbare  

wegen.  Het  is het land van de duizend 

heuvels maar ook van de duizend putten in 

de baan.  

We volgen uren lang de boorden van het 

Kivumeer. Geen meter is de weg vlak. 

Geregeld verschijnt het meer in zicht en biedt 

idyllische taferelen. Van uit de hoogte lijken 

er natte vlekken op het water te drijven. De 

eilandjes steken er groen bovenuit.  



  33. 

Prauwen tekenen langzaam bruine lijntjes in een decor van water, bomen en bergen. 

Landbouw zien we overal. Als we kinderen langs de weg tegenkomen, gooien we snoep. Ze 

komen joelend aangestormd als ze de auto’s zien of horen. Soms lopen ze honderden meters 

met ons mee in de hoop dat de sint nog iets lekker brengt. Wij amuseren er ons kostelijk mee. 

Mijn twee pakken snoep zijn spoedig leeg. Er rest mij niets meer om een kinderhand te vullen 

hoe vlug die ook gevuld is. De gewillige chauffeurs stoppen waar ze denken dat er iets te zien 

is. Wij stappen uit en de camera’s doen de rest. Soms zijn het enorme velden van thee of rijst die 

heel de vallei vullen. Het zijn oases van cultuur tussen ruwe bergen, gave schilderijen in een 

veel te ruw kader.  

Uren aan een stuk rijden we op wegen die de indruk geven dat er pas een vulkaanuitbarsting 

heeft plaatsgehad. Er rijden ook vrachtwagens. Ze vallen tegelijkertijd met hun wielen in 

evenveel verschillende putten en wankelen hinkend verder tot ze breken. Dat maken ze 

bekend door voor de bochten een pakje groen op de weg te leggen. Dat is hun gevaren-

driehoek. Het lijken bloemen voor een sterfgeval. Hoe ze er ooit nog wegraken, is een 

wonder. Zes uur sukkelen we zo verder voor we in Nyungwe aankomen en daar gaan we eten 

en slapen. Een groot uithangbord aan onze nieuwe heimat moet ons overtuigen dat de 

instelling van uitzonderlijk groot belang is voor het land. We laden uit en vertrekken opnieuw 

naar een volgende afspraak.   

 

We belanden aan een enorme fabriek (Gisakura) waar het gonst van de bedrijvigheid. 

Vrachtwagens die de tocht overleefd hebben, vinden hier hun eindbestemming. Ze zijn toren 

hoog beladen met theeblaadjes en worden met de hand uitgeladen. De blaadjes worden in 

zakken gestopt en opgehangen aan een kabelbaan die ze naar een bestemming brengt ergens 

in de fabriek. De baas ontvangt ons en leidt ons de fabriek rond. Veel van zijn uitleg gaat op 

in het lawaai van draaiende machines en blazende ventilatoren. Binnen zijn er enorme 

theetafels waar de thee even droogt als om op adem te komen na de bewogen rit. Nadien 

worden de blaadjes gezuiverd en gemalen tot een groene brij die meteen begint te gisten. 

Thermometers bepalen hoe lang dit duren moet om klaar bevonden te worden voor het 

drogingproces. De eerst groene brij is er bruin van geworden. Uiteindelijk komt de thee in een 

enorme droogtrommel terecht. Twee kolossen van ovens zorgen voor de nodige temperatuur. 

Vier mannen hebben een fulltime job als stoker. Enorme stukken boom worden permanent in 

het vuur gegooid. Fier tonen ze de enorme vuurhaard waar ze zelf als zwarte verbrande, 

bewegende vlekjes deel van uitmaken. Ze zitten er warmpjes in. 

 

We mogen nog even in het bureel en komen te weten dat hun taak eindigt als de afgewerkte 

thee in grote balen verpakt is. Een maatschappij zorgt ervoor dat hun thee over de gehele 

wereld verspreid wordt. Proeven is er deze keer niet bij en een onontbeerlijk winkeltje 

ontbreekt al evenzeer. 

 

In onze nieuwe woonst (ORTPN) worden we opgevangen in 

een open pergola waar een vuurtje wordt aangestoken. We 

zitten knus bij elkaar en genieten om beurten van de rook die 

ons onbeschaamd en ongevraagd bewierookt. De pinten zijn er 

om ons het gehots van de hele dag te doen vergeten. Iemand 

komt op de idee om een stortbad te nemen en dat krijgt 

navolging. Helaas blijkt er geen water te zijn. Droogkuis als 

wasmethode lijkt hier een gat in de markt. De heerlijkste 

maaltijd tot nog toe maakt veel goed. Het werd door de 

grootmoeder van de familie bereid en het levert haar een 

spontaan applaus op. 
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Nyungwe-Butare 

 
 
 

Om halfzeven moeten we gaan eten. Vooreerst moet de bagage samengebracht worden in een 

enkele kamer. Ik waag me nog vlug onder de douche. Ik open hoopvol de kraan maar die 

blijkt nog niet goed wakker te zijn en druppelt wat koud water dat achteraf onbruikbaar heet 

wordt.  

Wie gisteren een eitje bestelde, krijgt er een. De anderen moeten zich tevreden stellen met een 

boterham en een vlekje confituur. Het eitje smaakt heerlijk! 

Als we in de wagens stappen om te vertrekken, komt een vreemde man bij ons zitten. Hij rijdt 

mee. Wij begrijpen dat het een gids is. Na een tijdje schokken ben je wakker of opnieuw 

helemaal in slaap. Feit is dat de wagens halt houden als ze niet verder kunnen. We staan aan 

de ingang van een stuk nog  ‘ongerepte’  natuur, een klein stukje regenwoud dat nog niet 

opgesoupeerd is. Na eerst wat uitleg over wat er ons staat te wachten krijgen we hier allemaal 

een stok toegewezen. Dat lijkt hier grote mode.                                                                                               

 

 Als je een man ziet stappen op de weg, kan 

dat blijkbaar niet zonder. Het hoort bij zijn 

uitrusting als een fototoestel bij een toerist. 

Ik vraag  mij  af  waarvoor  die stok moet 

dienen. 

We starten vol overmoed, de gids voorop. 

We trekken door berg en dal en stellen vast 

dat hier alles beplant is met gewassen. Ik 

vermoed dat dit een gebied is dat onlangs 

op het woud  veroverd werd. We stappen 

doorheen theeplantages richting zwartgroen 

begroeide heuvels. Het paadje dat we volgen, is smal en glibberig. Vanaf een bepaalde plaats 

gaat het zo steil naar beneden dat er trappen uitgegraven werden. Of die ten dienste staan van 

de boeren die er in de oogsttijd dagelijks ettelijke keren beladen over moeten of ten dienste 

zijn van de toerist die het een keer op zijn leven meemaakt, staat nergens aangegeven. Voorbij 

de velden krijgen we een paar apen te zien, die de wegen op de grond zo slecht vinden dat ze 

zich dan maar verplaatsen via de bomen.  

We komen aan de eerste boom van het regenwoud. Het is een memorabele boom die volgens 

de gids niet geveld kan worden. Wie het toch waagt, moet op de vlucht slaan voor de stank 

die de boom verspreidt. Maak daar maar tafels en bedden of tandenstokers van. Wie met een 

invalide neus met dergelijke wandelstok op stap gaat, is een paria van de maatschappij. Wij 

bewonderen de boom om zoveel vernuft en groeten hem met respect. Niemand komt in de 

verleiding om er nog vlug zijn naam in te kerven. 

Het vele geroep van de gevleugelde bewoners van het woud trekt onze aandacht. Soms 

krijgen we er een te zien. Alleen vogels tot nog toe, de andere dieren zijn er niet op gebrand 

om een grote groep mensen bewapend met stokken uit te dagen. Dat is dan weer het moment 

waarop Philip de gids aanspreekt om uitleg. Veel tijd krijgt hij immers niet om zijn boek “ 

Tropische vogels in Afrika” te  raadplegen. Dat  boek heeft hij steeds bij zich en het wordt 

regelmatig geraadpleegd, zodat wij nu al weten wat een zwarte wouw is. Maar  insecten 

hebben zijn voorkeur en die zijn hier overal te vinden. 

Er is hier ook een weelde aan paddenstoelen. Dat zijn de opruimers bij uitstek van al het dode 

materiaal in het bos. Sommige zijn eetbaar, andere niet. Daar heeft de gids een vreemd 

verhaal over. Je neemt een duizendpoot. Als je die vast neemt rolt hij zich op. Vervolgens leg 



je hem op de paddenstoel.           
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Begint   hij te eten, dan  is  de  paddenstoel ook eetbaar voor de mens. Er lijkt mij toch een 

schakel te ontbreken in deze vreemde manier van onderzoek. Namelijk: je laat hem daarna 

door iemand opeten en pas dan heb je zekerheid. 

                                                                         

We stappen het woud verder in en 

komen aan een kronkelende rivier. 

Het verwondert een beetje dat er in 

het ongerepte bos een brug over de 

rivier ligt. Vanop die brug kijk je 

naar het water dat bruisend zijn 

weg zoek tussen brokken steen, die 

ruw en in alle maten slordig overal 

in de weg liggen. Het niveau-

verschil is groot zodat het water als 

in paniek huilend op de vlucht lijkt 

te slaan.  

De rol van de stok wordt duidelijk. 

Het is een enorme hulp om op het 

gladde pad in evenwicht te blijven. 

Bij het klimmen helpt hij je gewicht mee op te tillen, bij het dalen dient hij als rem. 

Voor het eerst sinds we in Rwanda zijn, hebben we geen tegenliggers op onze weg. Dat 

accentueert de aanwezigheid van het woud en maakt ons avontureninstinct wakker. Het is 

genieten! Het wegje gaat links, rechts, omhoog, omlaag en kronkelt. Als je even treuzelt om 

iets te bekijken zie je niemand meer en lijkt het of je alleen bent.  

Af en toe, waar er wat meer plaats is, stopt de gids. Zijn uitleg boeit. 

“Vroeger liepen er hier veel buffels en olifanten. De laatste olifant is in 1989 doodgeschoten 

door stropers. De gevolgen voor het woud zijn niet te overzien.” 

Hij toont ons bomen die vroeger geen kans hadden om boom te worden omdat ze het 

uitgelezen voedsel waren van buffels en olifanten.  

“Nu overwoekeren die planten alles, worden bomen en storen het evenwicht. Er is geen weg 

terug.” 

 Daar zijn wij het met onze euro’s  niet mee eens.  

“Waarom voer je ze niet weer in!?” 

 Daar heeft de goede man zijn redenen voor.  

“Dat kost te veel en het moeten bergolifanten zijn omdat er geen enkel vlak gebied meer 

overblijft. En dat is de plaats waar de verdwenen dieren opereerden” 

“Die beesten bestaan toch nog elders en dat moet toch haalbaar zijn!” Wij denken aan de 

dertig euro die we per persoon voor dit bezoek betalen. 

 Er is nog een tweede argument. 

“Er is ook een probleem met de landbouwers. Die beesten 

verplaatsen zich en gaan eten waar het hen het beste 

uitkomt. Thee ziet er lekkerder uit dan wat oud struik-

gewas.” 

Dat is het einde van de discussie. We denken aan de voort-

durende uitbreiding van de landbouw en zien de problemen 

in. De kans dat de dieren het overleven is nihil.  

Het gedruis van het water stijgt voortdurend en overstelpt 

ieder ander geluid. Praten hoor je niet meer. 

De gids stopt. 



“Wie op eigen risico verder wil gaan, komt aan een waterval.”

op weg. Het wordt een korte maar nijdige klim. 

     

Maar de verfrissing is geweldig. Een paar honderd meters hoger stroomt het water naar hier 

toe. Zich niet bewust van de diepte stort het met veel protest en gedruis naar beneden.                                

 

De val duurt vrij lang en geeft de wind vrij spel, de druppels vliegen in het rond. Tegen dat 

het water beneden te pletter stort, is de waterstroom dubbel 

enkele toeschouwer aan een fris stortbad ontkomt. Het beeld van de waterval zit meteen op 

ieders netvlies gegrift en zal er nooit meer afgaan. Wat opvalt, is het feit dat het water van de 

waterval in tegengestelde richting loop

de waterval zien we een donkere ruimte. 

Wat zou het prachtig zijn om ook dat vervolgverhaal te onderzoeken. We zijn vijf uren 

onderweg en bij velen begint het op de ribben te wegen. Trouwens de gids

Zijn taak zit er bijna op. 

 

Als we uit het woud komen, begint het te regenen. Een vrouwtje staat met een vijftal  

kinderen aan de uitgang. Ze zien er erbarmelijk uit. Onder het motto dat het beter is een 

minuut te helpen dan een uur med

af. Ik wil niet achter blijven en doe hetzelfde. Nog iemand ook. De regen voelt fris aan op 

mijn blote en bezwete huid. Het is niet ver meer tot de wagens. Ik tracht een bloesje aan te 

trekken maar die is een maat te klein. Iedereen lacht. Ik vul aan met een tweede. We amuseren 

ons, een bewijs dat de geest onder de groep fantastisch is. Vaarwel Nyungwe Forest National 

park. 

 

Moe maar gelukkig zoals dat heet, stappen we de wagens in en kijken uit 

heenbrengen. Voor de tweede keer stoppen we aan een ‘memorial Tourqoise’. Het is een 

technische school. Het terrein staat vol met apart staande gebouwen  die als  klassen  of  

werkplaats  bedoeld zijn. Hier 

verkracht, gemarteld en gedood werden. Dat was ook het geval op alle wegen waarlangs de 

mensen trachtten te vluchten. Vierduizend werden er hier uitgehongerd en afgeslacht. Een 

gids staat ons te woord. Hij doet zijn bewogen verhaal a

persoonlijk meegemaakt heeft. Hij toont ons de plaatsen waar de Franse vlag gestaan heeft. 

De plaats die aangeeft waar de Franse soldaten volleybal speelden enz. Hij haalt vreselijk uit 

ze door en naast elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden en grootte. Er zijn 

er bij met gekloven schedel, met stukgeslagen ledematen. Andere lokalen liggen vol met 

beenderen   en  schedels.  Het  is  een  onwerkelijk  zicht. De mensen zijn

schoolgebouwen zijn overbodig geworden en in kerkhoven veranderd. Wat de toekomst 

moest zijn, is het verleden geworden.  

risico verder wil gaan, komt aan een waterval.”Ogenblikkelijk gaan de

op weg. Het wordt een korte maar nijdige klim.  
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Maar de verfrissing is geweldig. Een paar honderd meters hoger stroomt het water naar hier 

t van de diepte stort het met veel protest en gedruis naar beneden.                                

De val duurt vrij lang en geeft de wind vrij spel, de druppels vliegen in het rond. Tegen dat 

het water beneden te pletter stort, is de waterstroom dubbel zo breed geworden zodat geen 

enkele toeschouwer aan een fris stortbad ontkomt. Het beeld van de waterval zit meteen op 

ieders netvlies gegrift en zal er nooit meer afgaan. Wat opvalt, is het feit dat het water van de 

waterval in tegengestelde richting loopt van het rivierwater. Er is dus meer aan de hand. Naast 

de waterval zien we een donkere ruimte.  

Wat zou het prachtig zijn om ook dat vervolgverhaal te onderzoeken. We zijn vijf uren 

onderweg en bij velen begint het op de ribben te wegen. Trouwens de gids

Als we uit het woud komen, begint het te regenen. Een vrouwtje staat met een vijftal  

kinderen aan de uitgang. Ze zien er erbarmelijk uit. Onder het motto dat het beter is een 

minuut te helpen dan een uur medelijden te hebben, trekt Wouter zijn T-shirt uit en geeft hem 

af. Ik wil niet achter blijven en doe hetzelfde. Nog iemand ook. De regen voelt fris aan op 

mijn blote en bezwete huid. Het is niet ver meer tot de wagens. Ik tracht een bloesje aan te 

aar die is een maat te klein. Iedereen lacht. Ik vul aan met een tweede. We amuseren 

ons, een bewijs dat de geest onder de groep fantastisch is. Vaarwel Nyungwe Forest National 

Moe maar gelukkig zoals dat heet, stappen we de wagens in en kijken uit 

heenbrengen. Voor de tweede keer stoppen we aan een ‘memorial Tourqoise’. Het is een 

technische school. Het terrein staat vol met apart staande gebouwen  die als  klassen  of  

werkplaats  bedoeld zijn. Hier zochten 4000 mensen naar veiligheid omdat ze in de huizen 

verkracht, gemarteld en gedood werden. Dat was ook het geval op alle wegen waarlangs de 

mensen trachtten te vluchten. Vierduizend werden er hier uitgehongerd en afgeslacht. Een 

gids staat ons te woord. Hij doet zijn bewogen verhaal alsof hij getuige was en alles 

persoonlijk meegemaakt heeft. Hij toont ons de plaatsen waar de Franse vlag gestaan heeft. 

De plaats die aangeeft waar de Franse soldaten volleybal speelden enz. Hij haalt vreselijk uit 

tegen de wereld omdat niemand ter hulp k

terwijl het goed geweten was wat er hier 

hand was. Er heeft hier ook geen veldslag plaats 

gehad, men liet maar begaan. De

de meedogenloze moordenaars met hun wapens 

vrijgeleide gegeven en hen over de grens naar 

Kongo gebracht. Hoe langer hij praat, hoe 

heftiger hij wordt. Hij troont ons mee naar de 

vele klaslokalen. Overal liggen de lijken op 

tafels tentoon voor iedereen. De lijken werden 

bespoten met kalk zodat het rottingsproces 

ophield. In allerlei verkrampte houdingen liggen 

ze door en naast elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden en grootte. Er zijn 

er bij met gekloven schedel, met stukgeslagen ledematen. Andere lokalen liggen vol met 

beenderen   en  schedels.  Het  is  een  onwerkelijk  zicht. De mensen zijn

schoolgebouwen zijn overbodig geworden en in kerkhoven veranderd. Wat de toekomst 

moest zijn, is het verleden geworden.   

Ogenblikkelijk gaan de meesten 

Maar de verfrissing is geweldig. Een paar honderd meters hoger stroomt het water naar hier 

t van de diepte stort het met veel protest en gedruis naar beneden.                                 

De val duurt vrij lang en geeft de wind vrij spel, de druppels vliegen in het rond. Tegen dat 

zo breed geworden zodat geen 

enkele toeschouwer aan een fris stortbad ontkomt. Het beeld van de waterval zit meteen op 

ieders netvlies gegrift en zal er nooit meer afgaan. Wat opvalt, is het feit dat het water van de 

t van het rivierwater. Er is dus meer aan de hand. Naast 

Wat zou het prachtig zijn om ook dat vervolgverhaal te onderzoeken. We zijn vijf uren 

onderweg en bij velen begint het op de ribben te wegen. Trouwens de gids is onverbiddelijk. 

Als we uit het woud komen, begint het te regenen. Een vrouwtje staat met een vijftal  

kinderen aan de uitgang. Ze zien er erbarmelijk uit. Onder het motto dat het beter is een 

shirt uit en geeft hem 

af. Ik wil niet achter blijven en doe hetzelfde. Nog iemand ook. De regen voelt fris aan op 

mijn blote en bezwete huid. Het is niet ver meer tot de wagens. Ik tracht een bloesje aan te 

aar die is een maat te klein. Iedereen lacht. Ik vul aan met een tweede. We amuseren 

ons, een bewijs dat de geest onder de groep fantastisch is. Vaarwel Nyungwe Forest National 

Moe maar gelukkig zoals dat heet, stappen we de wagens in en kijken uit waar die ons 

heenbrengen. Voor de tweede keer stoppen we aan een ‘memorial Tourqoise’. Het is een 

technische school. Het terrein staat vol met apart staande gebouwen  die als  klassen  of  

omdat ze in de huizen 

verkracht, gemarteld en gedood werden. Dat was ook het geval op alle wegen waarlangs de 

mensen trachtten te vluchten. Vierduizend werden er hier uitgehongerd en afgeslacht. Een 

lsof hij getuige was en alles 

persoonlijk meegemaakt heeft. Hij toont ons de plaatsen waar de Franse vlag gestaan heeft. 

De plaats die aangeeft waar de Franse soldaten volleybal speelden enz. Hij haalt vreselijk uit 

niemand ter hulp kwam 

goed geweten was wat er hier aan de 

Er heeft hier ook geen veldslag plaats 

begaan. De soldaten  hebben 

moordenaars met hun wapens 

vrijgeleide gegeven en hen over de grens naar 

oe langer hij praat, hoe 

heftiger hij wordt. Hij troont ons mee naar de 

vele klaslokalen. Overal liggen de lijken op 

tafels tentoon voor iedereen. De lijken werden 

bespoten met kalk zodat het rottingsproces 

ophield. In allerlei verkrampte houdingen liggen 

ze door en naast elkaar. Mannen, vrouwen en kinderen, van alle leeftijden en grootte. Er zijn 

er bij met gekloven schedel, met stukgeslagen ledematen. Andere lokalen liggen vol met 

beenderen   en  schedels.  Het  is  een  onwerkelijk  zicht. De mensen zijn verdwenen, de 

schoolgebouwen zijn overbodig geworden en in kerkhoven veranderd. Wat de toekomst 



Maar niet alleen hier hebben de gruwelen plaatsgevonden. Overal kom je ‘memorials’ tegen 

als getuige van de wrede slachtpartijen. Een miljoen slachtoffers! Je zou voor veel minder stil 

worden en je schamen mens te zijn. 

               37. 

We rijden verder. De wegen zijn nu veel vlakker omdat de putten vol staan met bruin 

regenwater. De grootte van de putten is  zichtbaar, de  diepte  kan je  inschatten aan de hand  

van de schokken die je opvangen moet. Vrachtwagens die er de brui aan gegeven hebben, 

staan als weggezakte graven op de bochtige banen. 

 

Ons doel is “Monastère de Gihidamuyaga, Butare.” Het bestaat uit prachtige gebouwen op 

een al even prachtig domein. Het is op zijn paters. Alles goed georganiseerd en afgelijnd. Het 

klooster zelf is ongenaakbaar voor onbevoegden. Niemand komt daar binnen zonder toelating. 

Het is ofwel nooit ofwel levenslang. Alle kamertjes zijn singel, bemeubeld met een klein bed 

en een sober tafeltje waarop een bijbel ligt. Het uurschema van de paters ligt er bovenop. Ik 

bekijk het even en besluit dat het niks voor mij is. Het lijkt wel antireclame. Wat een leven!    

 

Iedereen is moe en om tien uur is nergens nog beweging te bespeuren. Stilte is vanaf negen 

uur verplicht. 

   

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                           38. 

Butare 

 
 
 
Het is zondag en we beginnen er ontspannen aan. In de eetzaal waag ik mij aan een slok melk. 

Zoiets doe ik thuis nooit. Buiten het feit dat de melk te heet is om te drinken, smaakt ze 

lekker. Het gesprek gaat een hele tijd door over melk. De smaak, blijkbaar heel streek- en 

seizoensgebonden, hangt af van de plaatselijke omstandigheden en van wat de dieren te eten 

krijgen. Dat is een algemeen aanvaarde stelling. Ik moet er wat over nadenken en besluit dat 

de melk zo warm is omdat de koeien hier veel in de zon liggen. Als de smaak afhangt van wat 

de beesten eten, moet ik dan ook besluiten dat de melk van koeien, die geen eten krijgen, ook 

naar niets smaakt. We eten hier anders vreemde dingen zoals kip met prei wat voor mij een 

nieuwe combinatie is. De wagens staan ver van de  woonruimte geparkeerd (alles heeft hier 

zijn vaste plaats) en keuvelend trekken we er naartoe. 

  

We brengen een bezoek aan het nationaal museum. Als het binnen zo mooi is als buiten, staat 

er ons een pracht van een bezoek te wachten. Het zeer moderne gebouw staat kunstig 

ingeplant in het landschap en is overal aangepast aan de vele niveauverschillen van het 

terrein. Een staaltje van architectuur! Wie denkt dat het hongerende Rwanda daar  ten 

onrechte geld voor heeft vrijgemaakt, heeft het mis. Het is een geschenk van België. We 

betalen de ingang en huren er een mooi gidsje bij. Een aangename en zeer begrijpelijke 

rondleiding is er het resultaat van.  

Men is  blijkbaar  gaan  nadenken  hoe  men  de geschiedenis van het land in beeld kan bren-

gen. Uiteraard brengen opgravingen niet veel aarde aan de dijk vermits de gebruikte grondstof 

voor hun gebruiksvoorwerpen hout is. Wat aarden vazen en potten maar ook iets wat speer- of 

pijlpunten kunnen geweest zijn, maken daar een uitzondering op. Het meeste van wat er te 

zien is, lijkt uit het geheugen van ouderlingen te komen. Dat werd voor de gelegenheid nog 

eens nagemaakt. De speren om op zebra’s en olifanten te 

jagen zien er uit of ze pas uit de winkel komen. Buiten is 

er nergens nog een bewoonde hut te vinden. Hier staat er 

een gloednieuwe, die met kennis van zaken is gebouwd. 

De inhoud is intact gebleven. De grootste schatten van 

folklore en traditie zijn te zien op foto’s en tekeningen, die 

ook al moeilijk erfenissen uit de oertijd kunnen genoemd 

worden. Afbeeldingen van koningen, krijgers, jagers, 

genezers en tovenaars met daarbij horende rituelen zijn 

rijkelijk in de verf gezet. Het tromgeroffel dat alom te 

horen is, moet voor een aangepaste sfeer zorgen. Is een museum een verzamelplaats voor 

dingen uit  het verleden, hier heeft men ook het teveel aan plaats opgevuld met hedendaags 

houtsnijwerk. Maskers en mooi gestileerde beeldjes worden te koop aangeboden. 

Aanschuiven is niet nodig, we zijn de enige bezoekers op deze zondagmorgen. Lang 

vertoeven wij er niet maar met spijt nemen we afscheid van de mooie gids. 

 

Het is tijd voor een toeristisch bezoek aan de kathedraal van Butare. Het is een enorm 

bouwwerk met verschillende vleugels, die elk op zich al voor kathedraal kunnen doorgaan.  

Het is een prestigeproject dat in 1936 door het Belgische vorstendom werd geschonken. De 

mis is bezig en een vleugel zit helemaal vol. Afgaande op het aantal banken en hun bezetting 

schat ik het aantal gelovigen op zeshonderd. De dienst duurt verschillende uren en de 



kerkgangers blijven de hele tijd binnenkomen. Ze nemen ingetogen deel. Het lijkt meer een 

optreden van het koor. Hun verzorgd gezang lijkt het voornaamste deel van de mis. Stoppen is 

er niet bij. Alleen het applaus van het publiek ontbreekt. Ook wij zetten ons tussen de mensen 

en willen een deel van hen zijn.              39. 

Al we buitenkomen, maken we kennis met een vader met twee kindjes. Hij wordt voorgesteld 

als de verantwoordelijke voor de administratie van de universiteit van Butare. 

“Hebben jullie zin om de universiteit eens te bezoeken deze namiddag?” 

“Met  plezier.” Er wordt een uur afgesproken. 

“Wij zullen er zijn.” 

 

Wim kent een barrestaurant waar alle Belgen afspraak maken en we stappen er naartoe. De 

klanten zitten allemaal op een overdekt terras dat rechtstreeks op de straat uitgeeft. Binnen is 

er ook voldoende ruimte maar het is er donker, de zon lijkt ongewenst. Die ruimte, de toiletten 

uitgezonderd, lijkt totaal overbodig. We vinden plaats genoeg om allemaal samen te zitten en 

eten de specialiteit van het huis. Dat blijkt ‘croquemonsieur of -madame’ te zijn. We 

verorberen de delicatessen. Van hieruit hebben we een 

goed zicht op wat zich afspeelt op de drukke  straat. We 

zitten  in  een  centrum en de winkels aan de overkant 

van de straat kijken ons lokkend aan. Ik bezwijk, steek 

de straat over en stap een souvenirmagazijn binnen. Het 

steekt propvol met snuisterijen die aan de roman-                                                                                                                          

tische tijd van weleer herinneren. Ik koop een paar 

beeldjes en ga terug. Buiten aan de uitgang staat een 

dame, uiteraard vergezeld van een aantal kinderen. Ze 

zien er uit als een armoedig gezin. Ze blokkeren 

bedelend mijn weg. Ik neem een briefje van 500 Rf, geef 

het aan de dame die ik als moeder van het gezin 

beschouw  met de bedoeling zo mijn vrijgeleide af te 

kopen. Overtuigd van mijn gelijk stap ik de straat op maar wordt omsingeld door de kinderen 

die blijkbaar niets met de dame te maken hebben. Ze hebben alleen maar hetzelfde beroep en 

blijken concurrenten te zijn. Ik probeer de horde bedelaars af te schudden en vind soelaas op 

het terras waar een man speciaal is ingehuurd om gewapend met een stok het terras te 

zuiveren van bedelaars. Zij kennen blijkbaar de stok en laten mij gaan. Maar de knapen 

houden mij wel in het vizier en klampen mij opnieuw aan als we samen vertrekken tot 

ergernis van iedereen.  

 

We komen aan de poort van de universiteit maar mogen er niet   binnen  van de  wachters,  

die  de zaak   als  een  burcht  bewaken.  Uitleg  helpt  niet  tot  de  gastheer verschijnt en vol 

eerbied voor zijn gezag gaan de poorten wijd open. De universiteit zelf is een geschenkje van 

de Belgische staat. We worden rondgeleid door onze  gids. De studenten  kijken verrast op als 

het blanke geweld de lokalen binnen valt maar worden gerustgesteld door het zien van de 

zwarte gids. Sommigen blijven ons als ongewenste indringers aanzien. Hier en daar proberen 

we een gesprekje uit te lokken maar het vlot moeilijk. Misschien is de plotse overgang van het 

Frans naar het Engels daar de oorzaak van.  

De veiligheid van de gebouwen wordt weer onderworpen aan de  beroepsmisvorming van de  

twee  brandweermannen.  

In het gebouw zijn vele haspels voorzien. Ooit moeten die gewerkt hebben. Vele van die kas-

ten staan leeg of er ontbreekt iets aan de inhoud. Buiten staan de bovengrondse watermonden 

in overbodig aantal langs de wegen die de talloze gebouwen verbinden.  

Het domein is zeer uitgebreid en beroemt zich zelfs op een arboretum. De vreemde bomen 

dragen hun pas onderaan hun voeten. Hij vermeldt naam en geboortejaar, soms ook de  

geboorteplaats. Het bezoek duurt de hele namiddag tot we moe van het stappen denken dat we 

het wel gezien hebben. 



 

 

 

     

We houden halt aan een cybercafé. Eindelijk! We stappen binnen. Ook ik neem plaats aan een 

toestel. Ik moet skynet hebben. Tien volle minuten werkt het op mijn zen

op het scherm krijg. Dan moet ik op E

dat er ergens een fout is en de verbinding niet doorgaat. Naast mij zit iemand te sakkeren. Hij 

heeft wel de server gevonden maar het  inladen  

brui aan en groet het thuisfront in gedachten. Ik sta recht en mijn plaats wordt onmiddellijk 

ingenomen door een zwarte dame. Ze vult de server in en zet zich rustig te wachten. Ik vraag 

sarcastisch  hoe lang het duurt voor ze kan beginnen. Ze heeft daar nog nooit op gelet. 

Wachten is niets voor ons. 

 

Normaal zouden we morgen een dansgroep te bewonderen krijgen. Dat gaat niet door omdat 

de groep morgen naar Kigali moet om op te treden. We vernamen reeds dat de

minister van buitenlandse zaken op officieel bezoek is in Rwanda. Dat optreden is verschoven 

naar vandaag. 

 

De groep staat al klaar als wij aankomen. 

Stampvoetend komen de mannen de arena op. 

Onderaan hun benen hebben ze riemen met 

belletjes die het aangegeven ritme accentueren. Een 

groep dames zingt en klapt al even ritmisch in de 

handen terwijl trommelaars hun instru

trachten stuk te slaan. De dames mengen zich in de 

dans. Ze steken hun armen uit in gracieuze

Als ze onze kant opkomen kijken ze ons lieftallig 

en verleidelijk aan.  

de dansers een ongemeen stoere indruk. 

De dames schitteren met hun ingeoefende charmerende blikken terwijl de trommelaars hun 

instrument er geducht van langs geven. Het davert doorheen heel je lichaam en je haren trille

ervan mee. Eens het dansen gedaan staan de eerst zo lieve dames er droef en beteuterd bij. 

Ook de mannen blijven doelloos wachten en weten met hun verlegenheid geen blijf. Wat 

kunnen wij anders dan ook op te treden onder de vorm van een applaus. Het is e

geluid dat schril afsteekt tegen het hels geroep en gedreun van de dansers. Voor een keer zijn 

zij de winnende partij. Zij hebben aangepast  materiaal, wij niet.

 

Het is al donker als we thuis komen. Deze morgen heb ik 

nog even een bladderwasje g

drogen gelegd op het gras. Het heeft er de hele dag 

gelegen, al een geluk dat het niet regende. De strijk? Wie 

geeft daar wat om!  

       

We houden halt aan een cybercafé. Eindelijk! We stappen binnen. Ook ik neem plaats aan een 

toestel. Ik moet skynet hebben. Tien volle minuten werkt het op mijn zenuwen voor ik de site 

op het scherm krijg. Dan moet ik op E-mail drukken. Ik wacht weer tien minuten om te lezen 

dat er ergens een fout is en de verbinding niet doorgaat. Naast mij zit iemand te sakkeren. Hij 

heeft wel de server gevonden maar het  inladen  van zijn mails blijft maar duren. Ik geef er de 

brui aan en groet het thuisfront in gedachten. Ik sta recht en mijn plaats wordt onmiddellijk 

ingenomen door een zwarte dame. Ze vult de server in en zet zich rustig te wachten. Ik vraag 

het duurt voor ze kan beginnen. Ze heeft daar nog nooit op gelet. 

Normaal zouden we morgen een dansgroep te bewonderen krijgen. Dat gaat niet door omdat 

de groep morgen naar Kigali moet om op te treden. We vernamen reeds dat de

minister van buitenlandse zaken op officieel bezoek is in Rwanda. Dat optreden is verschoven 

De groep staat al klaar als wij aankomen. 

Stampvoetend komen de mannen de arena op. 

Onderaan hun benen hebben ze riemen met 

e het aangegeven ritme accentueren. Een 

groep dames zingt en klapt al even ritmisch in de 

handen terwijl trommelaars hun instrumenten 

te slaan. De dames mengen zich in de 

armen uit in gracieuze elegantie.  

opkomen kijken ze ons lieftallig 

De trommelaars maken zoveel kabaal dat de hele 

streek gealarmeerd wordt. Nieuwsgierige  kijkers 

dagen op. Zonder  betalen straalt hier alleen de zon 

en valt de regen omlaag. Geüniformeerde bewakers 

treden in actie. Gewapend met stokken in de vorm 

van  vuurwapens hebben ze de  handen 

verjagen. Wie fotografeert of filmt ondergaat het

zelfde lot tenzij er astronomische bedragen voor 

neergeteld werden. Bevrijd van alle onbetaalde 

blikken en vlammenwerpende fototoestellen geven 

de dansers een ongemeen stoere indruk.  

De dames schitteren met hun ingeoefende charmerende blikken terwijl de trommelaars hun 

instrument er geducht van langs geven. Het davert doorheen heel je lichaam en je haren trille

ervan mee. Eens het dansen gedaan staan de eerst zo lieve dames er droef en beteuterd bij. 

Ook de mannen blijven doelloos wachten en weten met hun verlegenheid geen blijf. Wat 

kunnen wij anders dan ook op te treden onder de vorm van een applaus. Het is e

geluid dat schril afsteekt tegen het hels geroep en gedreun van de dansers. Voor een keer zijn 

zij de winnende partij. Zij hebben aangepast  materiaal, wij niet. 

Het is al donker als we thuis komen. Deze morgen heb ik 

nog even een bladderwasje gedaan en het wasgoed te 

drogen gelegd op het gras. Het heeft er de hele dag 

gelegen, al een geluk dat het niet regende. De strijk? Wie 

  40. 

We houden halt aan een cybercafé. Eindelijk! We stappen binnen. Ook ik neem plaats aan een 

uwen voor ik de site 

mail drukken. Ik wacht weer tien minuten om te lezen 

dat er ergens een fout is en de verbinding niet doorgaat. Naast mij zit iemand te sakkeren. Hij 

van zijn mails blijft maar duren. Ik geef er de 

brui aan en groet het thuisfront in gedachten. Ik sta recht en mijn plaats wordt onmiddellijk 

ingenomen door een zwarte dame. Ze vult de server in en zet zich rustig te wachten. Ik vraag 

het duurt voor ze kan beginnen. Ze heeft daar nog nooit op gelet. 

Normaal zouden we morgen een dansgroep te bewonderen krijgen. Dat gaat niet door omdat 

de groep morgen naar Kigali moet om op te treden. We vernamen reeds dat de Belgische 

minister van buitenlandse zaken op officieel bezoek is in Rwanda. Dat optreden is verschoven 

De trommelaars maken zoveel kabaal dat de hele 

streek gealarmeerd wordt. Nieuwsgierige  kijkers 

dagen op. Zonder  betalen straalt hier alleen de zon 

en valt de regen omlaag. Geüniformeerde bewakers 

eden in actie. Gewapend met stokken in de vorm 

van  vuurwapens hebben ze de  handen vol om ze te 

verjagen. Wie fotografeert of filmt ondergaat het-

zelfde lot tenzij er astronomische bedragen voor 

neergeteld werden. Bevrijd van alle onbetaalde 

lammenwerpende fototoestellen geven 

De dames schitteren met hun ingeoefende charmerende blikken terwijl de trommelaars hun 

instrument er geducht van langs geven. Het davert doorheen heel je lichaam en je haren trillen 

ervan mee. Eens het dansen gedaan staan de eerst zo lieve dames er droef en beteuterd bij. 

Ook de mannen blijven doelloos wachten en weten met hun verlegenheid geen blijf. Wat 

kunnen wij anders dan ook op te treden onder de vorm van een applaus. Het is een pover 

geluid dat schril afsteekt tegen het hels geroep en gedreun van de dansers. Voor een keer zijn 



 

Wassen is een dagelijkse noodzakelijkheid. Stof en zweet zijn dingen die je best niet in je 

bagage bijhoudt. Het hoort bij de geplogenheden van iedere dag.      

                 41. 

Butare 
 

 

 

Om zes uur dertig word ik wakker door een vreemd schurend geluid. Af en toe is het er en 

verdwijnt even geheimzinnig. Ik ben alleen en kan niet om een medemening vragen. Ik sta 

slaperig op en denk er niet meer aan. Wie denk er nu nog aan zijn wekker  eens hij je wakker 

gemaakt heeft. Tijdens het scheren is het gekras er weer. Ik zet even het toestel af om vast te 

stellen dat het geluid niet door de machine veroorzaakt wordt.  

 

Ik ga op verkenning en zie een man die in de buurt van mijn kamer druk aan het werk is. Hij 

heeft iets als een oude koterhaak in de hand en zwaait er vakkundig duchtig mee heen en 

weer. Hij is het gazon aan het bijwerken. Het grasveld is zo groot en zijn snoeitempo zo laag 

dat je hier een voorbeeld hebt van vast werk, het hele jaar door. Logisch dat de baas geen 

maaimachine aanschaft als je personeel hebt dat dit werk voor een euro per dag wil doen. 

Toch is het hard en secuur werk. Ik probeer het ook maar er zijn wat parameters die heel wat 

ervaring eisen. Die ervaring heb ik niet. De juiste snelheid is van zeer groot belang maar ook 

de juiste afstand waarmee het mes over het gras scheert. Te hoog of te laag zijn slagen in de 

lucht of in de grond en zijn een verspilling van energie of zijn ten koste van de grasmat. De 

man is op zijn blote voeten. Als hij zijn voet raakt, beleeft hij de unieke ervaring zijn eigen 

teen in de lucht te zien vliegen. In het beste geval mag hij dit tien keer meemaken. Je moet 

ook een vaste hand hebben om te voorkomen dat het tuig de  lucht invliegt en het ‘gras’ van 

iemands hoofd maait. Je houdt het ook geen vijf minuten aan een stuk vol en als je nadien je 

handen bekijkt, zie je waar blaren in de maak zijn. Die manier van grasmaaien is wel 

milieuvriendelijk. Met zijn gezwaai veroorzaakt hij wat wind die de opwarming van de aarde 

tegengaat en de CO2 uitstoot zal merkelijk minder zijn dan die van grazende koeien. 

Ik ga mijn was halen die ik gisterenavond nog vlug gedaan heb. Als ik ermee terugkom, is de 

man verdwenen. Ik kan dus veilig mijn kleren op het gazon leggen en kies veiligheidshalve 

een plaats waar het gazon behandeld is. Eens droog zal ik de stukjes gras er wel kunnen 

afslaan. Mijn T-shirt en onderbroek zijn zo tegen fatale beschadiging beveiligd. 

 

Tot nu toe ben ik er van overtuigd geweest dat Rwanda geen grondstoffen heeft. Hier zitten 

we warempel op een goudmijn. In het gebouw waar wij slapen, wordt het goud verzameld en 

bewerkt! Het wordt gevonden onder de vorm van goudstof, soms zijn er ook gouddruppeltjes 

bij. We zien met eigen ogen hoe het in een vuurvaste vorm gelegd wordt. Een mengsel van 

acetyleen en zuurstof lijkt voldoende warmte te geven om het te smelten en in een vaste vorm 

te gieten. In aanpalende, halfduistere kamertjes wordt het verwerkt  tot gouddraad of tot 

plaatjes afhankelijk van het beoogde kunstwerk. Met eindeloos geduld worden er ringen, 

kettinkjes, oorringen, juwelen van gemaakt. Het is allemaal handwerk met het voordeel dat er 

geen twee identieke voorwerpen gecreëerd worden. We staan versteld van het vakmanschap 

van het personeel. Het enige machientje dat ook met de hand bediend wordt, is een tuig 

waarmee een klompje goud plat geperst wordt tot de gewenste dikte. De rest gebeurt met 

minivijltjes en fijn schuurpapier. 

 

Het bezoek wordt afgerond in een winkeltje waar alles tentoon ligt in een scheve, glazen kast. 

Als er vier mogelijke kopers voor staan, is de maximale capaciteit van kooplustigen bereikt. 

Wij zijn met veertien en dus duurt het een hele tijd voor de bankspecialisten de prijzen 

vergeleken hebben met die van de goudreserve van de bank. Dat is meteen de aanzet voor de 

illegale goudsmokkel naar België. 



 

 

 

     

Hier in Butare wordt ook aan microfinanciering gedaan. Het is

uitstap. De man die ons te woord staat, is welbespraakt. Wij zijn ondertussen al volleerde 

kenners en dat leidt tot levendige discussies. Hoe meer je van iets afweet hoe pertinenter de 

vragen. De man in kwestie heeft daar zijn e

eens gezegd is, verlaat ik wat vroeger het veel te kleine lokaal en wandel naar buiten. Blanken 

trekken bedelaars aan zoals suiker insecten. Dat ik al een heel stuk bruin gebrand ben door de 

zon schijnt daar geen invloed op te hebben. Ze lossen mijn eenzaamheid radicaal op. 

 

Mijn vertrek moet opgevallen zijn want het onderhoud binnen is ook ten einde. De uitbater 

gaat met ons mee en verandert in een aangename en welbespraakte gids. Onderweg naar een 

van zijn geslaagde cliënten maakt hij opmerkingen en geeft hij uitleg over alle 

bezienswaardigheden. Hij toont ons de allereerste kerk en missiepost van Rwanda. Langsheen 

de weg staan honderden mensen met houwelen te kappen in de erbarmelijke weg. Ze staan op 

minder dan een meter naast elkaar, en vormen een haag die een kilometer lang is. De zon 

brandt. Iedereen werkt. 

“Dat zijn allemaal gevangenen die verplicht aan de weg moeten werken. Dwangarbeid is de 

vakterm.”                    

Wij geloven hem want we hebben dat meer gezien. We zagen ze werken aan gebouwen en op 

van de Belgische minister van buitenlandse

justitie op stage laten komen.  

We rijden door een zeer arme streek, overbevolkt, met een overvloed aan kinderen. De meeste 

woningen zijn krotten waar verval welig tiert. 

We stoppen aan een ervan. De deur

zien. Van in de zon ineens naar de duisternis binnen is iets waar onze ogen niet op getraind 

zijn. Vaag doemen er een paar volle zakken bonen op. Nog andere dingen krijgen vorm. Er is 

een schap beladen met wat eetwaren, pillampen op gas, snoep. Ik wil twee kilogram snoep en 

maak dat duidelijk door mijzelf te bedienen en de alom bekende bewegingen te maken met 

duim en  wijsvinger. Dat  laatste is  een  internationaal  teken dat ook hier begrepen word

uitleg die door de gids vertaald  wordt,  is  klassiek.  Alles is begonnen  met microcredit. De 
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“Dat zijn allemaal gevangenen die verplicht aan de weg moeten werken. Dwangarbeid is de 

bben dat meer gezien. We zagen ze werken aan gebouwen en op 

het veld. We zagen ze op straat voorbijgaan met 

een gewapende man of vrouw om hen te bege

leiden. We zagen ze in hun opvallend oranje 

plunje met vrachtwagens vervoerd worden. Er 

blijken hier heel veel gevangenen te zijn. 

Overbevolkte gevangenissen 

nachtelijk verschijnsel zijn. Vermoedelijk is dat 

geen probleem want ze zijn 

slapen ook rechtstaand moet kunnen. In plaats 

van de Belgische minister van buitenlandse zaken naar hier te sturen zouden ze beter die van 
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duim en  wijsvinger. Dat  laatste is  een  internationaal  teken dat ook hier begrepen word

taald  wordt,  is  klassiek.  Alles is begonnen  met microcredit. De 

man fietst drie keer per week naar Butare. Gaat er 

geladen heen en komt geladen 

enige winkeltje in de omtrek. Het gaat hem 

duidelijk voor de wind want achter zijn huis heeft 

hij met stokken een hok gebouwd waarin een zeug 

zit met een kroost biggen. Dat moet een enorme 

rijkdom vertegenwoordigen in deze streek waar 

vlees nooit op tafel komt. Symbolische en wer

kelijke rijkdom tegelijk. Ik vraag hem hoeveel kin

deren hij heeft. Hij is de enige die 

heeft. Die hun broodje lijkt gebakken.
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aden met wat eetwaren, pillampen op gas, snoep. Ik wil twee kilogram snoep en 

maak dat duidelijk door mijzelf te bedienen en de alom bekende bewegingen te maken met 

duim en  wijsvinger. Dat  laatste is  een  internationaal  teken dat ook hier begrepen wordt. De 

taald  wordt,  is  klassiek.  Alles is begonnen  met microcredit. De 

man fietst drie keer per week naar Butare. Gaat er 

komt geladen terug. Het is het 

enige winkeltje in de omtrek. Het gaat hem 

or de wind want achter zijn huis heeft 

gebouwd waarin een zeug 

zit met een kroost biggen. Dat moet een enorme 

rijkdom vertegenwoordigen in deze streek waar 

vlees nooit op tafel komt. Symbolische en wer-
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deren hij heeft. Hij is de enige die er maar twee 

Die hun broodje lijkt gebakken. 
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Vervolgens komen we terecht bij een dame die wat geld geleend heeft en zich op 

Amerikaanse wijze rijk aan het maken is. Ze koopt fruit en maakt er wijn van. Er staan ver-

schillende soorten in flesjes tentoon. Ze opent er een van elk en we mogen proeven. In de 

kamer ernaast staat de godendrank te gisten tot hij rijp is om gebotteld te worden. Aan het 

huis te zien doet ze gouden zaken. Wijn maken, bottelen en verkopen in een streek waar 

armoede troef is, is niet meteen evident. Microcredit gekoppeld aan inzet, geluk, gedreven-

heid en voldoende talenten is een wondervolle combinatie die tot succes leidt.                                                   

          

We blijven in onze toeristenrol en brengen een bezoek aan het paleis van koning Mutura III. 

Zijn paleis werd gereconstrueerd binnen een gebouw. Dat is nodig want het bestaat uit een ko-

ninklijke hut die maar voor korte tijd bestand is tegen regen en zon. Het kunstwerk dat er 

splinternieuw uitziet, mag alleen maar betreden 

worden zonder schoeisel. Het protocol van vroeger is 

er nu nog van tel. Er is een slaapvertrek en daar mag 

alleen de koning rechtstreeks binnen gaan. Iedereen 

moet, zelfs als men reeds binnen in de hut is, een 

omweg maken alvorens in de koninklijke slaapkamer 

te mogen. Zelfs de vrouwelijke gids durft er nu nog 

niet rechtstreeks naar binnen. Mutura III is ook niet 

zomaar iemand. Hij is de eerste die zich tot het 

katholiek geloof bekeerd heeft. Er hangen foto’s van 

hem in gezelschap van zijn collega Boudewijn I van België. Hij heeft zelfs de actualiteit in 

ons land gehaald toen hij op bezoek in België was. 

 

Op de terugweg belanden we weer in hotel IRIS waar de blanken hun afspraken maken. We 

eten er de traditionele croque-monsieur en hebben een afspraak met Hilde Lemey, een zeer 

gedreven dame, geboren te Wingene en woonachtig in Vlezenbeek. Zij is hier met de 

opdracht het technisch onderwijs op punt te stellen. Ze heeft al die scholen bezocht. Het enig  

gemeenschappelijke  aan  al  die  scholen  is  dat ze diploma’s uitreiken. De ene school doet 

dat na een jaar opleiding, de andere na een of enkele maanden. Sommige scholen hebben een 

programma, andere niet. Vroeger was het onderwijs in het Frans nu werd het plots verplicht 

over te schakelen in het Engels. De meesten kennen die taal niet, ze kregen hun opleiding in 

het Frans. De leerlingen kennen alleen hun moedertaal. Leraars worden flagrant onderbe-

taald. Chaos dus, waarin Hilde eerst orde moet scheppen, om er daarna een mooi samen-

hangend geheel van te maken. We spreken met haar af dat we samen naar de school zullen 

gaan waar ze haar bureel heeft.  

 

 



 

 

     

Butare - Kibungo 
 

 

 

We hebben afgesproken dat we Hilde ergens onderweg oppikken en naar de technische school 

brengen. Voor een keer moet ze de bus niet nemen.

Die school is niet niks als je het hele naamkaartje leest. ’Integrated Polytechnic Recional 

Center’.  

We krijgen carte blanche om de s

sinds gisteren afgelopen. De directeur verontschuldigt zich omdat 

de meeste leerlingen nog niet op school zijn. Dat vraagt nog enkele 

dagen tijd. Maar er zijn er al enkelen, zo stellen we vast. Vanop 

afstand volgen we een 

gesteld achter ijzeren baren alsof ze willen voorkomen dat de motor 

tijdens de uitleg zou weglopen of de les storen. De leraar staat ook 

langs dezelfde buitenkant van de tralies als de leerlingen en doet 

wijzend zi

“Kijken mag, aankomen niet,” merkt iemand op. 

De leraars blijken allemaal uit verlof terug en staan ons in iedere 

afdeling te woord. Er staat een groepje leerlingen samen in een van 

de lokalen en het is Hilde die hen vraagt in het Engels hoe he

geweest is en van waar ze komen. Geen reactie. In het Frans dan maar. Helaas ook dat 

verstaan ze niet. We besluiten dat de plotse overgang van het Frans naar het Engels als 

voertaal  geen noemenswaardige problemen meebrengt. Wie er in slaagt om op

een vak te leren kan er ook gemakkelijk een taal bijnemen. 

 

We zetten ons bezoek verder naar de afdeling metaalbewerking. Daar voelen we ons een heel 

stuk minder superieur. Er staan twee nieuwe moderne draaibanken, computer gestuurd. We 

bewonderen het Rwandees vernuft dat blijkbaar in staat is om daar in een bestek van twee 

maanden alle geheimpjes aan te ontfutselen. De Belgische studenten hebben daar zes jaar 

voor nodig. Een prangende vraag dringt zich op. Wat doen de leerlingen eens ze hier

afgestudeerd zijn? Hilde merkt op dat ze dan opnieuw in de heuvels patatten en maniok gaan 

telen. Dat is ook het geval met de meisjes die een opleiding in naaien hebben genoten. Maar 

daar, maakt zij zich sterk, zal zij voor zorgen dat de geslaagde leerlin

mee naar huis krijgen. Dat lijkt mij met die draaibanken een probleem omdat er maar twee 

zijn en er bovendien geen trappers op staan om de nodige energie te leveren. Wij zijn wel fier 

als we op de machines de Belgische vlag zien staan m

Ik bewonder ook het hypermoderne studiemateriaal voor de bekabeling van de elektriciteit 

van een wagen.  Op een doorschijnend didactisch blok is duidelijk te zien wat er allemaal 

onzichtbaar in de wagens verborgen zit. 

allemaal onder de knie te krijgen. Ook daar staat een Belgische vlag op. Dat moet ik dus ook 

ergens in België vinden. 

Op een andere plaats staan een aantal vrachtwagens. Ze hebben  het  etiket  ‘ecolage’  

opgeschilderd   gekregen.  Een rijbewijs kan men hier blijkbaar ook behalen. Er staat ook een 

automatische spuitcabine. Elektrische lasposten staan royaal ter beschikking. Alles kan hier 

gevolgd worden. Een technische school met 600 leerlingen is ook niet n

 

We wisselen de technische school voor een pottenbakkerij. Hier is alles heel wat eenvoudiger 

zodat wij alles met ons beperkte mogelijkheden begrijpen kunnen. ‘GATAGARA’ voor wie 
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sinds gisteren afgelopen. De directeur verontschuldigt zich omdat 

de meeste leerlingen nog niet op school zijn. Dat vraagt nog enkele 

dagen tijd. Maar er zijn er al enkelen, zo stellen we vast. Vanop 

afstand volgen we een les over autotechniek. Een motor staat op

gesteld achter ijzeren baren alsof ze willen voorkomen dat de motor 

tijdens de uitleg zou weglopen of de les storen. De leraar staat ook 

langs dezelfde buitenkant van de tralies als de leerlingen en doet 

wijzend zijn uitleg. 

“Kijken mag, aankomen niet,” merkt iemand op. 

De leraars blijken allemaal uit verlof terug en staan ons in iedere 

afdeling te woord. Er staat een groepje leerlingen samen in een van 

de lokalen en het is Hilde die hen vraagt in het Engels hoe he

geweest is en van waar ze komen. Geen reactie. In het Frans dan maar. Helaas ook dat 

verstaan ze niet. We besluiten dat de plotse overgang van het Frans naar het Engels als 

voertaal  geen noemenswaardige problemen meebrengt. Wie er in slaagt om op

een vak te leren kan er ook gemakkelijk een taal bijnemen.  

We zetten ons bezoek verder naar de afdeling metaalbewerking. Daar voelen we ons een heel 

stuk minder superieur. Er staan twee nieuwe moderne draaibanken, computer gestuurd. We 

nderen het Rwandees vernuft dat blijkbaar in staat is om daar in een bestek van twee 

maanden alle geheimpjes aan te ontfutselen. De Belgische studenten hebben daar zes jaar 

voor nodig. Een prangende vraag dringt zich op. Wat doen de leerlingen eens ze hier

afgestudeerd zijn? Hilde merkt op dat ze dan opnieuw in de heuvels patatten en maniok gaan 

telen. Dat is ook het geval met de meisjes die een opleiding in naaien hebben genoten. Maar 

daar, maakt zij zich sterk, zal zij voor zorgen dat de geslaagde leerlingen een naaimachine 

mee naar huis krijgen. Dat lijkt mij met die draaibanken een probleem omdat er maar twee 

zijn en er bovendien geen trappers op staan om de nodige energie te leveren. Wij zijn wel fier 

als we op de machines de Belgische vlag zien staan met de melding “Geschenk van België.”

Ik bewonder ook het hypermoderne studiemateriaal voor de bekabeling van de elektriciteit 

van een wagen.  Op een doorschijnend didactisch blok is duidelijk te zien wat er allemaal 

onzichtbaar in de wagens verborgen zit. Het boeit mij maar krijg geen twee maanden om het 

allemaal onder de knie te krijgen. Ook daar staat een Belgische vlag op. Dat moet ik dus ook 

Op een andere plaats staan een aantal vrachtwagens. Ze hebben  het  etiket  ‘ecolage’  

pgeschilderd   gekregen.  Een rijbewijs kan men hier blijkbaar ook behalen. Er staat ook een 

automatische spuitcabine. Elektrische lasposten staan royaal ter beschikking. Alles kan hier 

gevolgd worden. Een technische school met 600 leerlingen is ook niet niks.

We wisselen de technische school voor een pottenbakkerij. Hier is alles heel wat eenvoudiger 

zodat wij alles met ons beperkte mogelijkheden begrijpen kunnen. ‘GATAGARA’ voor wie 
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automatische spuitcabine. Elektrische lasposten staan royaal ter beschikking. Alles kan hier 

iks. 

We wisselen de technische school voor een pottenbakkerij. Hier is alles heel wat eenvoudiger 

zodat wij alles met ons beperkte mogelijkheden begrijpen kunnen. ‘GATAGARA’ voor wie 



het ooit terug wil vinden. Aan de inkom is een man druk bezig hoopjes donkergrijze modder 

mooi naast elkaar op de grond te leggen.           45. 

Binnen zit een man aan een machine waarbij zijn rechtervoet de aandrijvende kracht is voor 

een betonnen vliegwiel. Als het toestel in werking is, draait er een 

van die hoopjes grijze brij vrolijk mee alsof het op de 

paardenmolen zit. De man bekijkt het hoopje, bekijkt ons, maakt 

zijn handen nat en pakt de brij vast. In geen tijd tovert hij een 

mooie aarden pot te voorschijn. Wij staan perplex van dat staaltje 

kunnen. Hij krijgt een spontaan applaus. De man beschouwt zijn 

dag als geslaagd en geniet de hele tijd van zijn succes terwijl de 

baas ons van uitleg dient. Wij zetten ons bezoek verder naar twee 

ovens die met hout gestookt worden. Een slimme thermometer 

zorgt voor de aangepaste temperatuur tijdens het bakproces. De 

pottendraaier vergezelt ons de hele tijd van het bezoek tot in het 

winkeltje toe. 

 

Een origineel aarden toestelletje trek de aandacht. Het staat op 

gepaste hoogte opgesteld. Er is een valdeurtje aan. Als je dat opheft komt er een straaltje 

water te voorschijn waarmee je je handen kan wassen, een bakje voor de zeep is niet vergeten.  

 

Blijkbaar hebben we de 

dagindeling in de war gestuurd. 

De tijd die voorzien is om te 

eten, wordt geschrapt. Dus gaan 

we ergens onderweg een bakkerij 

opzoeken. Weer worden er 

gebakken ballen deeg gekocht. 

Deze keer kosten ze stukken  

meer dan waar we ze vorige 

keren gekocht hebben. Dat is de 

straf voor onze bleke gezichten. 

We hadden ze beter door de chauffeurs laten kopen. Met lange 

tanden worden ze gedeeltelijk opgegeten en de rest gaat naar de 

hongerige magen van de opdringerige kinderen die alles gretig oppeuzelen. De chauffeur 

evenwel bijt gulzig in een blank, langwerpig, krakend broodje met lekker beleg tussen. We 

gunnen het hen. Maar toch!  Als we klaar  zijn  met eten, vertrekken we. 

 

Er staat een arm kereltje hoopvol te kijken of er voor hem nog iets te rapen valt. Ik kijk achter 

mij in de koffer of ik nog iets te geven heb. Plots zie ik een papieren zak, kijk erin, zie daar 

wat pistolets zitten en in een impuls geeft ik hem door aan iemand die naast het raam zit. We 

zien de knaap fier met de broodzak boven op zijn hoofd huiswaarts stappen. Pas dan besef ik 

wat ik gedaan heb. 

“Je hebt het brood van de chauffeur weggegeven!” 

Eerst volgt wat stilte, dan gelach, vervolgens komt de bezinning. De onschuldige geefster 

voelt de volle verantwoordelijkheid van mijn misstap op zich wegen. Zij kijkt even verbaasd 

met open mond en ogen als het tot haar doordringt en lacht zenuwachtig mee met het gebulder 

van ons allen. Een strategie wordt uitgedokterd om het aan de chauffeur op te biechten. We 

zullen aanbieden om het te vergoeden. 

 

We stoppen bij een tankstation op een groot plein. Tanken, weten we bij ondervinding, neemt 

heel wat tijd in beslag en daarom stappen we spontaan uit. In enkele minuten vormen wij het 

centrum van een menigte volk. Ik heb nog drie kleedjes om uit te delen. Een meisje met een 

uitgerafeld kleed trekt mijn aandacht. Ik trek een bloes over haar hoofd. Ze springt en juicht 



van blijdschap. Wouter heeft nog een broek weg te geven. Het is een mooi exemplaar 

voorzien van zakken met ritsen. Wouter zit goed in het vlees.         46. 

Voor de Rwandezen is  mager zijn volop mode. Een gelukkige krijgt de broek. Lachend, met 

trage en hoog opgeheven benen alsof hij in de lucht wil stappen, hinkt hij er mee weg. 

Zwaaiend met de broek loopt hij daarna triomfantelijk het hele plein rond. Al een geluk dat hij 

ze niet aantrekt. Met die broek aan zou  lopen een probleem  zijn. Die broek is vele maten 

te groot. Wat geeft het. 

Op het plein is er een plaats voorzien waar de mensen tegen de prijs van 20 Rf een kruik 

water kunnen vullen. Ik heb geen tijd meer om mijn idee uit te werken. Met een paar duizend 

Rf moet het mogelijk zijn om heel het plein van water te voorzien. Ik deel het mee aan mijn 

collega’s. Dat wordt iets voor morgen, want we moeten verder naar “Monastère Notre-Dame 

de Kibongo”. Daar worden we verwacht om te eten en de nacht door te brengen. 

Het is een overweldigend gebouw. De inkom lijkt een kerk, zo groot. Links en rechts zien we 

lokalen die al even groot zijn. We komen in een tuin waar dubbele deuren toegang 

verschaffen naar andere delen van het gebouwencomplex. We moeten goed opletten om niet 

verloren te lopen. Opvallend is ook een vernuftig buizensysteem dat al het regenwater naar 

verschillende reservoirs brengt. We beklimmen zo’n gevaarte van een watertoren al was het 

maar om een overzicht te hebben over de hele nederzetting.  

We eten in een refter zo groot als een cinemazaal. Het is lekker. De slaapkamers zijn ook in 

verhouding groot en er staat een enorm bed dat tot slapen uitnodigt. 

Van de paters benedictijnen tot de zusters trappistinen waar we nu zijn, hebben we 236 km 

afgelegd.  

Jammer dat het ochtendmaal al om 5u30 plaats vindt. Dat is behoorlijk vroeg. Voor het eerst 

slaap ik de hele nacht door om mijn respect te betuigen voor gebouw, kamer en bed.   
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Akagera park. 

 
 

 

We vertrekken vroeg en het belooft een fantastische dag te worden. Er werd ons de raad 

gegeven om bergschoenen aan te trekken, een lange broek te dragen en een hemd met lange 

mouwen. De zon brandt extra vroeg vandaag. Een van de wagens is uitgerust met een 

thermometer en die duidt zonder blozen 28°C aan om zeven uur in de morgen. Onderweg 

komen we een groep gevangenen tegen. Een twintigtal meter achter hen loopt een dame met 

geweer in de aanslag. Daar geldt de regel ‘geen werk, geen bonen’. Ze zijn op weg naar het 

werk en vandaag zal de zon als de hel zijn om hun zonden weg te branden. 

Wij gaan op safari in het Akagera park. De verwachtingen zijn hoog. Als we daar aankomen, 

krijgen we eerst wat uitleg. Het lijkt op een verontschuldiging voor het geval er geen dieren te 

zien zouden zijn. Veel dieren zijn alleen ’s nachts actief. Ze zijn ook steeds in beweging zodat 

de mogelijkheid bestaat dat we ze niet vinden. Een vast adres hebben ze blijkbaar niet en een 

afspraak hebben we niet gemaakt. Elke wagen krijgt een gids toegewezen en we vertrekken 

vol hoop en goede moed. Het is droog seizoen. Dat is een positief punt want bij regen zijn de 

wegen onberijdbaar, al zijn ze dat nu ook. Ik zit in de derde wagen en oogst het opvliegende 

stof van de andere twee voor ons. Na een poos rijden komt het eerste succes. Een paar 

giraffen laten enkele van hun vlekken zien, negeren ons en vervolgen nonchalant hun weg. Ik 

kreeg het filmapparaat van mijn  naamgenoot   toegestopt  omdat  hij  er  een  hekel aan 

heeft. 

Bij mij is dat niet veel anders en bovendien ken ik het toestel niet. De omstandigheden zijn 

ook niet ideaal. Die beesten paraderen langs de andere kant van het voertuig dan waar ik zit. Ik 

film maar mis de kop die tussen de bladeren steekt 

en de vlekken die tussen de stammen te zien zijn. 

Het enige geluid dat op de film zal staan is het 

geluid van klikkende fototoestellen en mijn stem 

die de dieren verwenst omdat ze voor mij niet 

poseren. Eigenlijk weet ik niet precies wanneer het 

toestel opneemt en wanneer niet. Dat is een 

vervelende zaak. Een giraffe krijgt wroeging, keert 

op zijn stappen terug en steekt een plein over. Hij 

poseert als de echte koning van de savanne. Ik film 

erop los om het beest voor eeuwig in beeld vast te 

leggen. De kans dat ik precies op het cruciale 

moment de camera uitschakel is even waarschijnlijk als omgekeerd. Ik moet er als nota aan 

toevoegen dat waar er op de film niets te zien is, de plaats kan zijn waar er wel iets te zien 

wàs. De opmerkingen van de metgezellen die beter niemand ter ore komen, kunnen domme 

beelden vergezellen van uit een hoek van de wagen die ik onbewust film. De hilariteit in de 

wagen klinkt over de vlakte en houdt het wild op afstand. Het wordt gezellig en we amuseren 

ons kostelijk. 

Er is hier gras in overvloed. Het is hoog opgeschoten en staat in zaad. Ook struikgewas dat 

er dor en ontoegankelijk uitziet, woekert steeds 

verder. Er staan ook bomen maar zijn die naam niet 

waardig. Een groepje zebra’s zijn verwoed in gevecht 

met plagend ongedierte. Een rolt zich in het 

stuivende zand en verplettert zo de vervelende 

insecten op zijn rug. Het is een mooi schouwspel. 

Impala’s staan ons in groep argwanend te bekijken 



maar slaan niet op de vlucht. De groep bestaat uit een vijftal dames en één heer.   

           48. 

Hij is te herkennen aan zijn gewei en is de absolute chef. Hij heeft het niet onder de markt met 

al zijn vrouwen. Hij wil er geen enkele van missen en moet zorgen dat ze bij hem en bij elkaar 

blijven. Hij moet voor het nageslacht zorgen en duldt daarbij geen enkele hulp zodat hij ook 

nog moet zorgen dat hij zijn mannelijk nageslacht vroegtijdig de laan uitstuurt. Kandidaat-

plaatsvervangers moet hij bekampen en zijn harem onder de knoet houden. Een wrattenzwijn 

kruist onze weg. Apen zitten op de baan in een gezellig familieonderonsje en voelen er 

niets voor om voor de wagens ook maar één stap opzij te zetten. In de verte zien we enkele 

buffels lopen. Waarom die lopen, weten we niet. Soms duurt het een hele tijd voor we een 

dier ontmoeten.  

Ik was hier vroeger al eens (1976) en toen was het anders. Al het gras was kaal gevreten. 

Groepen leeuwen kwam je tegen, ook  olifanten,  hier en daar zelfs  een  luipaard.  Waar je 

ook keek, je zag enorme kuddes dieren. Modderpoelen lagen vol nijlpaarden. Er heerste een 

maximum aan bezetting, precies  

voldoende om alle bewoners aan hun trekken te laten komen. Een goed en natuurlijk 

evenwicht. De beschikbare hoeveelheid gras bepaalde het aantal prooidieren. De oudste en 

traagste daarvan waren voer voor de rovers zodat de groep gezond bleef. Aaseters ruimden de 

kadavers op. Niet lang geleden moeten hier stropers en jagers het voor het zeggen gehad 

hebben. Op dit moment zijn er veel te weinig prooidieren om de rovers aan te trekken. De 

olifanten ontbreken om het oprukkende   overwoekerende stekelige houtgewas te stoppen. 

Wat aan oppervlakte overblijft, is slechts een fractie meer van wat het toen was.  

Naast mij is de gids in slaap gevallen en leunt lam tegen mij aan. De opmerkingen van mijn 

metgezellen lokken bulderend gelach uit waardoor er even leven in de man komt en hij zijn 

slaap onderbreekt.  

Er komt paniek als iemand opmerkt dat we drinken vergeten hebben. Opeens heeft iedereen 

dorst. Het is warm in de wagens, we zijn winters gekleed en het zweet mengt zich met het 

rode stof van de weggetjes.  

De picknick die volgt bestaat uit brood en kaas. Dat drankloos naar binnen werken met de 

heersende dorst en warmte is een hele opgave. We rijden verder en stellen helaas vast dat we 

door het aards paradijs heen zijn. Geen enkel dier is nog te zien. We komen mensen tegen. 

Boeren wellicht. Dat schept vragen over graanvelden en impala’s, olifanten en een paar 

gebarricadeerde lemen huizen waarvan er een half afgebroken is door olifanten. Van het puin 

dat dit meebracht, is geen spoor meer. Van de olifanten nog minder. We volgen de wagens 

voor ons en hopen dat ze weten waar ze ons naartoe leiden.                                                                    

     

We komen aan een uitgestrekt meer. Grote hoeveelheden groen dat er in woekerde, werd uit 

het water gehaald en ligt in hopen te zieltogen op de oever. Als de wagens stoppen ontdekken 

we een koppel nijlpaarden die men vergeten heeft uit te moorden. Ze zwemmen lui rond, laten 

zich onder water zakken, komen weer boven, blazen met veel gezucht een fonteintje water 

weg en knipperen met hun te kleine oren. Ik vermoed dat ze steeds in slaap vallen, onder 

gaan, wakker worden en weer boven komen om naar adem te snakken. Dat doen ze de hele 

dag door.’s Nachts komen ze uit het water en doen zich te goed aan groen en gras dat 

overmatig ter beschikking staat. Wat een leven! Mooie watervogels stropen de rand van het 

meer af op zoek naar voedsel. Met hun lange poten 

en overdreven lange tenen pletsen ze door het water. 

Zij missen het overwoekerende groen en de insecten 

die er zich in verbergen. Hun lange tenen zijn 

overbodig geworden. We zien ook twee pelikanen die 

men vergeten heeft op te peuzelen. Een paar 

maraboes hebben alleen maar aandacht voor 

zichzelf. Ze staan lui te staan tot ze het te warm 



krijgen en hun enorme bek open zetten. Uiteindelijk waaien ze zich wat koelte toe met hun 

veren.  

                49. 

Als ook dat niet helpt, maken ze zich lastig, vliegen op en zetten zich precies op de plaats 

waar hun collega staat te puffen. Ze zien er even appetijtelijk uit als een varken in de ogen van 

een moslim.                                                                           

 

Het is een schitterende dag. Gezien de situatie is een hotel- restaurant  met  zwembad en zicht  

op het zoveelste meer een  

droom die in vervulling gaat. De onlesbare dorst wordt weggespoeld met de gepaste 

hoeveelheid fris bier. Zalig is dat en de frisheid van het bier lijkt een verdiende beloning voor 

de geleden dorst. De anekdoten van de dag worden flink in de verf gezet. We hebben het 

gevoel een hechte onafscheidelijke groep vrienden te zijn.  

 

Moe, maar voldaan begeven we ons op weg naar ons nachtverblijf. We hebben flink wat bier 

gedronken en willen ook de bevolking bij onze vreugdevolle uitspatting betrekken. We 

moeten het plein passeren en zullen daar de gemeenschappelijke kas aanspreken om de 

aanwezigen te trakteren op een vaatje water. We rijden enkele kilometers ver tot plots een 

kreet alle inzittenden van de wagen in paniek brengt.  

“We moeten terug. Ik heb mijn bril en hoed vergeten!!!” 

“Kijk maar eens goed of je die niet ergens in de wagen verloren gelegd hebt.” 

“Neen, ik ben er zeker van. Ik heb ze daar laten liggen. Ik heb ze in mijn handen genomen en 

weer neergelegd om mijn rugzak aan te doen en heb vergeten ze weer op te nemen. Ik weet 

het zeker. Ik zie ze zo voor mij op tafel liggen.”  

Er is geen sussen aan. Wim en de rest worden verwittigd dat wij terugrijden. Het staat hem 

niet aan maar ze zullen op het plein wachten. Ze vinden het niet kunnen dat er voor zo’n 

kleinigheid  heel het schema  omver  gegooid wordt. Wij van  

onze kant vinden dat we heerlijk gezelschap voor elkaar geweest zijn en willen niemand 

teleurstellen. We keren terug.  

 

Het mooie hotel doemt voor de tweede keer op als er ook voor een tweede keer een kreet van 

verbijstering de wagen op stelten zet. 

“Ze liggen hier, ze liggen hier!!!!!! Ik vind ze hier aan mijn voeten! Keer maar weer!” 

Niemand waagt zich aan een verstaanbare opmerking. Ingehouden gelach is niet hoorbaar, 

wel voelbaar. Is het de zon, de hoeveelheid bier, de vermoeidheid die hier schuld aan heeft? 

We komen het nooit te weten. Een ding is zeker, het vermeerdert de pret van deze dag. We 

keren terug en vinden het toch jammer dat we misschien de bedeling van de waterbonnetjes 

zullen missen. 

Als we het plein bereiken, vinden we onze reisgezellen terug. Ze hebben ongeduldig in de 

wagens op ons gewacht en besloten dat we al genoeg tijd verloren hebben om ook nog die 

bedeling erbij te nemen. Tijdgebrek is een virus waar elke blanke mee besmet is en eigenwijs 

weigert om er een antivirus tablet tegen te nemen.  

Als we ‘thuis’ komen is er geen tijd voor niks meer, we moeten onmiddellijk eten. Ik ga 

toch maar eerst naar mijn kamer. Ik kijk in de spiegel en zie daar iemand staan die ik niet 

meteen herken. Het is iemand met een roodbruin gezicht en acajou haar. Ik smijt wat water in 

mijn gezicht en een laag rode modder spoelt de riool binnen. Op deze plaats, met zijn 

uitzinnig grote ruimten is geen warm water voorzien, je moet toch op iets uitsparen! Als ik  na 

het  eten een  stortbad  

probeer, is de waterdruk niet bij machte om stralen water door de sproeikop te persen. Die 

druk hangt vermoedelijk af van het hoogtepeil van het opgevangen regenwater en het is droog 

seizoen. Ik sta onder de miniwaterval en zie de roodbruine modderstroom sluipend mijn 

lichaam verlaten. De afvoer zal er wel bij varen en op  termijn voor  ontstoppingswerk zorgen 

dat tegen een euro per dag wordt uitgevoerd. 
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Als we eindelijk rustig op onze kamer aan het uitblazen zijn, is mijn kamergenoot als steeds 

verwoed bezig met zijn fotoapparaat om te genieten van de schatten aan beelden die in massa 

opgeslagen zijn. Het is een verwoed filmer en verslaafd fotograaf. Bij het zien van een van de 

beelden hoor ik een kreet slaken die te vergelijken is met de kreet die de wagen op stelten 

zette bij het vergeten van hoed en zonnebril. Niet één keer maar herhaaldelijk. Die foto wil ik 

zien, daar moet op zijn minst een driekoppige tijger op staan. Verbouwereerd krijg ik het 

toestel in handen.  

“Ik zie niks!” 

“Dat is het juist. Ik heb alles gedeletet!!!” 

Een aanval van plotse woede, gevloek, getier, gezucht kunnen de beelden niet tot leven 

terugbrengen. 

“Ik wou een mislukte foto deleten en nu is alles weg!”  De stem gaat door merg en been en 

wekt onmiskenbaar medelijden in mij op. 

Ik kijk om me heen om te zien of er al een rouwregister te vinden is om toch iets als troost te 

kunnen bijbrengen.  

“Waarschijnlijk is er wel een specialist in het gezelschap die een kei is in die dingen en kan 

hij alles ongedaan maken. In alle misdaadverhalen doet de politie dat met de pc van de 

verdachte.” 

Ik weet dat het woorden in de wind zijn. Meer dan de oplossing in de schoenen van een 

ander schuiven kan ik niet doen. Heimelijk ben ik blij dat het niet een van mijn vingers is 

geweest die de fatale knop heeft ingedrukt.  

“Goede nacht.” 

“Dat zal wel.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

     

Kibungo – Rusumo - Kigali
 

 

 

Na het ochtendmaal wordt ons de raad gegeven om een lunchpakket mee te nemen w

zullen vandaag geen tijd hebben om te middagmalen. Ik vind dat je een inleefreis als deze 

maar naar waarde kan schatten als je zelf één dag probeert te leven als de mensen van hier. 

Daarmee bedoel ik dat je ook eens moet voelen wat honger is. Mijn k

volmondig mee eens en we besluiten het pakket wel mee te nemen maar het weg te geven. We 

vertrekken. 

 

We zijn in  de Cooperative Kakira en hier worden die dingen gemaakt. Het atelier is  

gehuisvest in gebouwen die door België geschonken werden. Het is een vrouwenaangelegen

heid. We zien ze bezig op verschillende plaatsen in het 

Ik hou van de mensen en ga naar buiten in de drukte van de stra

en amper gekleed in vuile versleten lompen. Tijd hebben ze zat en bestuderen ons zoals wij 

dat met hen doen. Een man trekt de aandacht omdat hij een fiets heeft, beladen met gele 

plastieken kruiken water. Een ervan is lek. Een

het lekkende water. De achterband van de fiets is onvoldoende hard opgepompt en staat als 

een tandeloze mond  ingedrukt op de grond. Hij heeft geluk, zo denk ik toch, want aan de 

       

  

Kigali 

Na het ochtendmaal wordt ons de raad gegeven om een lunchpakket mee te nemen w

zullen vandaag geen tijd hebben om te middagmalen. Ik vind dat je een inleefreis als deze 

maar naar waarde kan schatten als je zelf één dag probeert te leven als de mensen van hier. 

Daarmee bedoel ik dat je ook eens moet voelen wat honger is. Mijn kamergenoot is het daar 

volmondig mee eens en we besluiten het pakket wel mee te nemen maar het weg te geven. We 

 Op vele plaatsen waar we komen zien we zeer op

merkelijke kunstvoorwerpen hangen (imigongo). 

Het lijkt typisch Rwandees, nooit eer

gezien. Ze zijn zo speciaal dat, als je 

tegelijker tijd ziet, je denkt dat het allemaal de

zelfde zijn terwijl er in werkelijkheid geen twee 

dezelfde bestaan. Waar ze ook hangen, ze vallen 

meteen  op door hun strakke rechte lijne

waarbij alles wit is, de zwarte scheidingslijnen 

uitgezonderd. Ze zijn in reliëf en schreeuwen 

meetkundige figuren in witzwart naar iedereen die 

ze bekijkt.                                                                                         

We zijn in  de Cooperative Kakira en hier worden die dingen gemaakt. Het atelier is  

gehuisvest in gebouwen die door België geschonken werden. Het is een vrouwenaangelegen

n ze bezig op verschillende plaatsen in het gebouw. Elke dame doet

fieke taak tot de laatste het eindproduct af

naam van de kunstenares is dus niet gekend. De lijnen 

die de figuren van elkaar scheiden, worden met de hand 

op een houten plaat geboetseerd. De grondstof, zo horen 

en lezen we hier, is koeiendrek maar daar laten we ons 

niet door afschrikken. Kunst is kunst. Alleen het resultaat 

telt. Een schilderij moet je bekijken, niet ruiken!

Trouwens die dingen worden gedroogd en overschi

Deze methode van werken laat de mogelijkheid open om 

met alle kleuren te werken. Die vinden we terug in het 

onmisbare winkeltje. Dat ze in de smaak vallen, leid ik af 

uit het feit dat ze vlot gekocht worden om er in België 

mee te pronken. Cultuurspreiding heet dat. Veilig 

inpakken is wel noodzakelijk als je die dingen vervoert. 

Eens een beschadiging de onderliggende grondstof 

blootlegt, lijkt mij het kunstzinnige iets van de tweede 

orde. 

Ik hou van de mensen en ga naar buiten in de drukte van de straat. De meesten zijn hongerend 

en amper gekleed in vuile versleten lompen. Tijd hebben ze zat en bestuderen ons zoals wij 

dat met hen doen. Een man trekt de aandacht omdat hij een fiets heeft, beladen met gele 

plastieken kruiken water. Een ervan is lek. Een knaap bukt zich tot op de grond en drinkt van 

het lekkende water. De achterband van de fiets is onvoldoende hard opgepompt en staat als 

een tandeloze mond  ingedrukt op de grond. Hij heeft geluk, zo denk ik toch, want aan de 

 51.                                                                  

Na het ochtendmaal wordt ons de raad gegeven om een lunchpakket mee te nemen want we 

zullen vandaag geen tijd hebben om te middagmalen. Ik vind dat je een inleefreis als deze 

maar naar waarde kan schatten als je zelf één dag probeert te leven als de mensen van hier. 

amergenoot is het daar 

volmondig mee eens en we besluiten het pakket wel mee te nemen maar het weg te geven. We 

Op vele plaatsen waar we komen zien we zeer op-

merkelijke kunstvoorwerpen hangen (imigongo). 

Het lijkt typisch Rwandees, nooit eerder heb ik het 

gezien. Ze zijn zo speciaal dat, als je er maar één 

tegelijker tijd ziet, je denkt dat het allemaal de-

zelfde zijn terwijl er in werkelijkheid geen twee 

bestaan. Waar ze ook hangen, ze vallen 

hun strakke rechte lijnen en kleur 

zwarte scheidingslijnen 

uitgezonderd. Ze zijn in reliëf en schreeuwen 

witzwart naar iedereen die 

ze bekijkt.                                                                                                                                                              

We zijn in  de Cooperative Kakira en hier worden die dingen gemaakt. Het atelier is  

gehuisvest in gebouwen die door België geschonken werden. Het is een vrouwenaangelegen-

gebouw. Elke dame doet haar speci-

het eindproduct aflevert. De 

naam van de kunstenares is dus niet gekend. De lijnen 

scheiden, worden met de hand 

plaat geboetseerd. De grondstof, zo horen 

en lezen we hier, is koeiendrek maar daar laten we ons 

niet door afschrikken. Kunst is kunst. Alleen het resultaat 

telt. Een schilderij moet je bekijken, niet ruiken! 

Trouwens die dingen worden gedroogd en overschilderd. 

Deze methode van werken laat de mogelijkheid open om 

met alle kleuren te werken. Die vinden we terug in het 

onmisbare winkeltje. Dat ze in de smaak vallen, leid ik af 

uit het feit dat ze vlot gekocht worden om er in België 

eiding heet dat. Veilig 

inpakken is wel noodzakelijk als je die dingen vervoert. 

Eens een beschadiging de onderliggende grondstof 

blootlegt, lijkt mij het kunstzinnige iets van de tweede 

at. De meesten zijn hongerend 

en amper gekleed in vuile versleten lompen. Tijd hebben ze zat en bestuderen ons zoals wij 

dat met hen doen. Een man trekt de aandacht omdat hij een fiets heeft, beladen met gele 

knaap bukt zich tot op de grond en drinkt van 

het lekkende water. De achterband van de fiets is onvoldoende hard opgepompt en staat als 

een tandeloze mond  ingedrukt op de grond. Hij heeft geluk, zo denk ik toch, want aan de 



andere kant van de weg zijn mannen een brommer aan het oppompen. Ik wijs hem naar de 

platte band en naar de pomp.               52. 

“No money” zegt hij.  5  

De eigenaars van de voetpomp hebben het blijkbaar in de gaten en steken geldeisend 

schuivende vingers op. Het is duidelijk dat de pomp niet werkt zonder smeergeld. Het duurt 

een hele tijd om de fietser aan het verstand te brengen dat wij de vereiste som zullen 

voorschieten en dat hij in schijven later kan terug betalen, met intrest. Dat is toch de 

kerngedachte achter microfinanciering. Dat terugbetalen heeft hij niet begrepen en dat 

stoort hem in het geheel niet. Wie van hem  geld moet  

krijgen, is  niet zijn  probleem maar dat van de 

schuldeiser. Daarmee lijkt het verhaal dood te lopen 

zoals dat met de meeste beloften gebeurt. Er komt 

alleen maar reactie van beide kanten als er hem een 

briefje van vijfhonderd frank in de handen gestopt 

wordt. Daar heeft hij niet op gerekend maar neemt het 

instinctief aan. Hij bekijkt het met ongelovige ogen en 

het duurt wel even voor hij beseft dat er in zijn leven 

eindelijk ook eens een wonder plaatsvindt. Hij heeft 

er zijn fiets totaal door vergeten en blijft  het  briefje  

maar  omdraaien om het telkens langs beide kanten te bekijken. Vermoedelijk droomt hij zich 

de toekomstige eigenaar van een brommer, een auto, een volwaardig eetmaal. Alleen maar 

herhaaldelijk aandringen van onze kant doen hem beseffen dat het hier ernst is en duwt de 

fiets naar de kant. Met stevige hand wordt die ontladen en omgekeerd, op zadel en stuur op de 

grond. De hersteller wrijft voor de zekerheid nogmaals met de vingers in de richting van 

de fietser die nog steeds verbouwereerd met het briefje in de hand staat. Het komt hem voor 

dat hij als bezitter van zoveel geld die fiets niet meer nodig zal hebben. Als hij uit zijn roes 

even ontwaakt, geeft hij als een rijkaard teken dat de werken gesubsidieerd zijn en het 

personeel met de uitvoering ervan kan beginnen.  

Het resultaat van ons financieringsproject hebben we zelf niet kunnen meemaken. Het bezoek 

aan het kunstatelier is ten einde en we worden aangemaand om verder te trekken. Even 

wuiven in de richting van de gulle gever is het afscheid. 

 

We stoppen in ‘Centre St. Joseph’. Op een binnenkoer staan tafels en stoelen hongerige 

gasten te lokken. Wij lopen graag  

in die val en bezetten meteen alle voorhanden zijnde plaatsen. 

Zou drinken toegestaan zijn conform de afspraak? Ik rammel van de  honger. Ze  brengen 

soep. Ik weiger. Ze komen rond met pannenkoeken. Ik weiger. Ik zie mijn kamergenoot 

gulzig een pannenkoek naar binnen werken. Ik krijg er nog meer honger door. Ergens 

begrijp ik de zwakte want zien eten scherpt de honger aan en werkt het protest er tegen in de 

hand. Ik wijs vragend naar de pannenkoek waarvan het laatste restje tussen de tanden 

verdwijnt. 

“Ik heb alleen maar beloofd dat ik het lunchpakket niet zal opeten en daar houd ik mij aan.” 

Tegen zo veel logica ben ik niet opgewassen. 

Afspraken maken, akkoorden sluiten zijn 

complexe zaken waar bladzijden papier aan te 

pas komen. Die moeten vol geschreven staan 

met teksten die uitzonderlijk gedetailleerd zijn 

en bovendien ook passages bevatten met kleine 

letters waar je alle kanten mee op kan. 

 

We bezoeken de nieuwe kerk Rukoma in rode 

steen. Er wordt achteraan nog aan gewerkt. Ze 

staat nog in de steigers.  
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Ik heb geen last van hoogtevrees, maar op deze houten constructie durf ik mij niet wagen. Ze 

is samengesteld uit oude verweerde stokken die met nagels aan elkaar vast gemaakt zijn. 

Slechts hier en daar is er contact met de grond, het  grootste deel wordt  door  het  geheel  

vastgehouden  en  

geeft de indruk opgehangen te zijn zonder steun onderaan. Er is ook een kerkplein dat wordt 

verlengd door een meer. Naast de kerk is een school. Wij lijken een welkome attractie. De 

leerlingen worden op ons losgelaten en komen joelend aangestormd. Ik trakteer met mijn 

lunchpakket. Ik steek een boterham door het raam en ze vliegen er op als leeuwen op een 

prooi. De laatste krijgt er de plastieken zak bij, die komt waardeloos op de grond terecht al 

moet een plastieken zak een zeldzaamheid zijn vermits ze verboden zijn in dit land. Er 

ontstaat een babbel met een Congolese leraar. Het onderwerp van dergelijke gesprekken is 

steeds hetzelfde. Overal in de heuvels is er armoede en een totaal gebrek aan middelen. 

Blijkbaar hebben ze geen graantje kunnen meepikken van de miljoenen die de kerk kost. 

  

Het meer duidt er op dat we in een dal zitten. Dat wordt bevestigd over vele kilometers. 

Overal is er moeras waarop sporadisch een perkje papyrus de kop boven water probeert te 

houden. Hier en daar is de restant te zien van een mislukte poging om bananen of maïs  of wat 

dan ook te telen.  

 

Kwimenya Nyamta is de plaats waar we zijn moeten. Hier is een kanjer van een memoriaal. 

De genocide heeft hier vernietigende sporen nagelaten. 41.000 lijken liggen hier. Op deze 

plaats zelf zijn 10.000 mensen doodgeknuppeld. De andere lijken werden aangevoerd. Ze 

liggen voor  iedereen te kijk. In de kelders onder de kerk liggen ze op tafels. Bakken met 

lijken staan er gestockeerd. In de grote kerk liggen de kleren van de slachtoffers opgestapeld 

op de zitbanken die voor de gelovigen bestemd waren. We lopen er doorheen als door een 

museum. Er is een man aanwezig. Hij heeft het meegemaakt en is een van de weinige, 

overlevende getuigen. Als knaap van acht jaar lag hij met zijn hoofd tussen stenen en men 

heeft hem voor dood laten liggen. We fotograferen en filmen erop los. Ik vind het gewoon 

niet kunnen. Wij bezochten een nagemaakte hut van de koning. Daar moest je uit eerbied je 

schoenen uit doen. Fototoestellen waren ongepast. Hier mag alles. 

 

Overal zijn er ‘memorials’. Wie overleefde, moet er maar mee trachten te leven. Velen 

hebben door bekenden hun vrienden, kinderen en familie zien mishandelen en doden. Die 

wonden worden weer opengetrokken doordat de moordenaars uit gevangenis terugkeren. 

Psychische bijstand of sporen van enige andere bijstand zijn er nergens. De mijoenenprojecten 

voor ontwikkelingshulp worden hier niet aan besteed. Blijkbaar biedt dat geen enkel politiek 

voordeel.   

 

We trakteren ons deze avond op een grandioze maaltijd in de MARIBU, een aristocratisch 

restaurant met veel personeel. Het is al donker als we buiten op de koer plaats nemen. We 

hebben een speciale  genodigde. Een Witte  Pater, Rik  Lensen, die hier het grootste deel 

van zijn leven heeft doorgebracht, is onze gast. Hij is een bijzonder onderhoudende 

spreker en overdondert ons met zijn kijk op de dingen. Het klinkt hier en daar wel wat nega-

tief als hij het over de politiek heeft. Hij praat honderduit en is alleen maar in te tomen                                  

als de bedienden te dicht in de buurt komen, ondanks het feit dat Nederlands de voertaal is. Je 

weet maar nooit en de gevangenissen hier zijn geen lachertje. Wij luisteren geboeid naar zijn 

visie en brengen ze onwillekeurig in verband met de zienswijze van Jeroen en een Poolse 

priester die we vroeger te horen kregen. Het is Wim die tussenbeide komt om een pauze in te 

lassen of er komt van eten niets in huis. Het is zelfbediening. Binnen staan vele ketels  te  

dampen  en we mogen ons naar believen bedienen.  



 

 

                54.    

Niemand is actiever dan wij. Als volwaardige getrainde kelners slalommen we met ons bord 

door alle hindernissen heen terug naar onze tafel. De rijkelijk gevulde borden zorgen er voor 

dat de lichamelijke voldoeningen in verhouding blijven tot de geestelijke. De uitleg van de 

pater krijgt steeds meer aandacht. Het wordt gezellig in dit mooie avondlijke decor. Voor eten 

zorgen we zelf. Voor drinken zorgen de kelners en hoe! Wat kan een mens nog meer ver-

langen onder deze mooie sterrenhemel? Het wordt dan ook laat als we in groepjes van enkele 

mensen huiswaarts keren om zo deze dag af te sluiten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                           55. 

Kigali 

 
 

 

We zijn terug in Kigali. Dat is de plaats waar onze reis begon. Het feit dat we hier terug zijn, 

smaakt zonder meer naar het einde. We hebben nog een dag en trachten met onze gedachten 

en gevoelens hier te blijven tot het laatste moment.  

 

We worden verwacht op de Belgische ambassade. Het gebouw met zijn plat dak staat bezaaid 

met antennes en vlaggen. Gisteren was de 

minister van buitenlandse zaken hier te gast, 

nu zijn wij het. Wij zijn wel bevoorrechte be-

zoekers. Wij mogen binnen in shorts en 

zonder das. Gsm, en paspoort moeten  we bij 

de conciërge achterlaten.We krijgen in ruil 

een decoratie opgespeld waaruit blijkt dat we  

‘bezoeker’ zijn. Geen zitpenningen voor ons. 

De ambassadeur (Ivo Goeman) verschijnt. 

Hij is Vlaming en we stellen meteen vast dat 

hij een vriendelijk, gastvrij en innemend man 

is. Hij troont ons een zaal binnen, zet zich behaaglijk en gemoedelijk tussen ons en vertelt. 

Het half uur dat ons werd  toegezegd is kort, maar hij voegt er aan toe dat de afspraak die hij 

na ons bezoek heeft, niet doorgaat zodat het op geen kwartier aankomt. Je voelt je voor 

minder thuis op Belgische bodem. Frisdranken staan er voor het grijpen. Het ontbreken van 

bier is de enige afwijking op wat wij als Belgisch beschouwen.  

Opnieuw krijgen we een totaal beeld over Rwanda. Anders dan de andere die we reeds 

gehoord hebben, meer gedocumenteerd.  

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is 18 jaar! Dat betekent dat ongeveer 50% van de 

bevolking de genocide meegemaakt heeft. De helft dus niet. Daaruit blijkt dat de genocide 

voor de helft van de bevolking een generatie geleden is. Vergeten is het allesbehalve. De 

mensen blijven in hun ellende zitten. Niemand bekommert zich om hen. Er komen nu 150.000 

moordenaars uit de gevangenissen terug en mengen zich onder het volk, dat ze zo gruwelijk 

hebben mishandeld.  De regering, die de vijand is van deze moordenaars, doet haar best om 

verzoening te prediken en neemt geen represailles. De stafchef van het leger is iemand die 

vroeger gevochten heeft tegen de overwinnaars van nu. Het is een poging om een ver-

zoeningsfiguur in de regering te hebben.  

De economie is een overlevingseconomie. De president is het wel beu om van overal hulp te 

krijgen en verkiest handel. Hij tracht thee en koffie massaal te laten kweken en uit te voeren. 

Maar daar tegenover staat dat bananen, bonen en maïs het voedsel van de bevolking is. Met 

thee of koffie voeden ze zich niet.    

Het te grote geboortecijfer is een reëel probleem. Aids is er ook een. Maar wat wil je? Er is 

geen stroom op de heuvels, geen tv, het is donker om zes uur. Wat blijft er nog over om de 

avond door te brengen?                                                 

 

Er is de slechte staat van de wegen en er is geen geld. Van alles wat ingevoerd of uitgevoerd 

wordt gaat 40% naar vervoer en komt bij de prijs bij of gaat van de winst af. Voor de 

toekomst kijkt men uit naar een spoorlijn vanuit Tanzania. In het Kivumeer zit veel 

methaangas. Men hoopt er elektriciteit mee op te wekken. 



Alles samen is het een aangename babbel met woord en tegenwoord. Ook  wij  hebben  heel 

wat dingen gezien waar we de context niet meteen van begrijpen. Het is een hartelijk 

diplomatiek gesprek geworden.            56.

  

 

Wij zijn blijkbaar op diplomatieke missie vandaag. Ook in Kigali is er een memoriaal. Geen 

enkele officiële bezoeker aan Kigali ontkomt eraan een bezoek te brengen. Dit memoriaal is 

heel anders opgevat dan de vele andere die over het land verspreid liggen. Hier liggen geen 

lijken opgestapeld als getuigen. Het is de voorstelling van de manier waarop de overwinnaars 

de hele zaak zien en aan de wereld willen tonen. Foto’s, getuigenissen, teksten, filmbeelden, 

wetteksten, geschiedkundige gebeurtenissen moeten als bewijs doorgaan van de onschuld van 

de Tutsi’s en van de gruwel van de Hutu’s. De bittere geschiedenis van de Tutsi’s en de ge-

matigde Hutu’s staat verder dik uitgesmeerd. Zij werden alleen maar vervolgd, geëxecuteerd, 

vermoord, verjaagd, gevangen gezet en meer van dat fraais. De reden waarom ze dat moesten 

ondergaan staat nergens. De overwinnaar heeft altijd gelijk. De gebeurtenissen  worden zo 

beeldrijk en gruwelijk mogelijk uitgesmeerd. Je bent gehersenspoeld als je buiten komt. Naar 

massa’s lijken kijken kan je onbewogen laten. Wie hier de tijd neemt en zijn geest openstelt 

voor wat hier te zien en te horen is, komt niet onberoerd naar buiten.                                                                                

 

Heel de wereld wordt hier met de vinger gewezen als schuldige aan de genocide. Iedere 

bezoeker is schuldig. Of hij ligt mee aan de basis van de genocide of hij wordt schuldig 

bevonden aan flagrant verzuim door de weigering van de hulp die hem gevraagd werd. Hij is 

schuldig aan het feit dat hij akkoord ging met de  genocide. Geen enkele bezoeker kan zich op 

geen enkele manier vrij van schuld praten van deze volkerenmoord.  Een politiek 

verantwoordelijke die hier op bezoek komt moet beschaamd en nederig op de borst kloppen, 

wie het ook zijn mag. Voor België deden dat Verhofstadt en Michel. De foto van hun mea 

culpa  hangt ergens verloren onderaan een muur. De Fransen zijn nog niet zover. De conclusie 

ligt voor de hand. Wat staat er hen nog in de weg om veel hulp te beloven aan het land dat 

door hun schuld zo in ellende verkeert. Met veel geld en ontwikkelingshulp kan je opnieuw 

vriend van de natie worden. Of rouwende mannen en vrouwen, waar het allemaal om te doen 

is, er veel baat aan hebben is zeer de vraag. 

Vooral België krijgt een veeg uit de pan omdat het, zo staat het hier wit op zwart, in 1932 de 

bevolking indeelden in Hutu’s  en Tutsi’s. Wie meer dan 10 koeien had noemden ze Tutsi, 

wie er minder had werd Hutu. Dat was de start van alle ellende, te meer dat het op de 

verplichte pas staat vermeld. 

 

We bereiden ons steeds meer voor op het afscheid en dat willen we in stijl doen. We stappen 

het beroemde en beruchte ‘Hotel Des Mille Collines’ binnen. We bewonderen de gelagzaal 

waar ook het zwembad deel van uitmaakt. Alles straalt hier rijkdom uit en is symbool van een 

onbekommerd paradijselijk leven. De overmatige luxe is de antipool van de ellende van de 

bevolking. Een aantal zwemmers stralen rust, geborgenheid en ontspanning uit. Ze tonen aan 

de wereld hoe verkeerd het is om gejaagd te leven of om nu reeds aan de dag van morgen te 

denken. 

Wij zetten ons samen aan de tafel die voor ons klaargezet wordt. Veertien grote flessen 

gekoeld bier worden in stijl voor ons neergezet en brengen rust en vrede over ons. Wij zijn 

onszelf dankbaar dat we van deze reis zo veel hebben geleerd en genoten. Wij hebben kunnen 

proeven van de twee totaal gescheiden uitersten van het leven. Voor de massa staat alles in 

functie van overleven, voor anderen staan de geneugten des levens centraal. Vanavond horen 

wij bij de laatste en genieten onbekommerd van de praal en het koele bier dat de warmte van 

de dag omzet in heerlijke koelte van de avond. De zwemmers van daarnet hebben het water 

verlaten en stoppen aan onze tafel. Het zijn blanken en ik vermoed dat ze zijn blijven staan 

omdat ons Nederlands hen is opgevallen. Ze zetten zich bij ons en we trakteren hen. Het 

blijken ontwikkelingshelpers te zijn. Ze praten honderduit over hun werk en trakteren terug. 



Het moet een beeld zijn uit de glorietijd van vroeger. Tussen deze muren van weelde is het 

mooi praten over de toestand buiten de muren. Het is een gesprek van mensen op de oever 

over de drenkelingen in het water.             57. 

De droom die de rauwe beelden van de werkelijkheid verjaagt. De tweede primus waarmee zij 

ons terugtrakteren, heeft een weldoende invloed om mijn verdrogingproblemen in de kiem te 

smoren. Er is zelfs iemand bij uit Aalst zodat mijn dialect schittert onder de volle maan, die 

als een groot oog welwillend toekijkt.   

Eten doen we niet hier. Aan de overkant van de straat staat een bekend restaurant ‘Chez 

Robert’. Tal van gerechten staan  hier  uitgestald  en  je  hebt de hele avond de tijd om je een 

breuk te eten. Dat proberen we met overtuiging en zetten het lekkerste van de menu onder een 

laagje bier waarvan we de smaak al langer te pakken hebben. Wat zijn er toch mooie dagen in 

het leven.   

 

Stilaan komen sporen van vermoeidheid aan de oppervlakte en dat speelt de rol van parasiet 

die de gezelligheid aantast en besmet. Te voet stappen we op door de nacht. De warmte  

van de dag straalt nog uit muren en straten. Onze pillampen jagen elliptische lichtvlekken 

tegen alles waar ze op terecht komen. Op de weg detecteren ze de oneffenheden en putten die 

we als nuchtere wandelaars veilig omzeilen.  
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Kigali – Brussel  
 

 

 

We moeten onze bagage bijeenzetten in een lokaal. Dat komt erop neer dat we de kamers 

mogen verlaten en als daklozen de straat op moeten. De afrekening voor de uitspattingen van 

de vorige dagen wordt vereffend. Pakken geld die overal meegesleurd werden, komen boven 

water. Wie het zuinig aan gedaan heeft, is nog in staat om een dik pak op tafel te leggen. 

Anderen hebben alleen nog stabiele activa. Het lijkt op een speelzaal waar iedereen met een 

stapel geld voor zich klaar zit om het in te zetten. De kassiers hebben zich afgezonderd en 

ontvangen de schuldenaars een per een. Clandestiene beursverrichtingen grijpen overal plaats. 

Wie Rwandees geld over heeft moet er zien vanaf te geraken. Het aanbod is groot. Wie het 

koopt, kan goede zaken doen. Iedereen lijkt tevreden en tussenkomsten van buitenhuis lijken 

overbodig. Opgewekt als steeds gaan we op stap, bevrijd van alle brandkastproblemen.  

 

We maken een grote wandeling doorheen Kigali. Wat enorm opvalt is dat de stad een 

spookstad lijkt. Nergens een auto, nergens mensen. Ik mis het straatbeeld waar het krioelt van   

zwaar beladen mensen. Dit is Rwanda niet zoals wij het kennen. Voor het eerst worden we 

niet achtervolgd door verkopers en hongerende mensen. Zelfs geen kinderen. Als er een auto 

rijdt is het er een van de politie. Soldaten zijn de enige bewoners van de straten. Ze zijn 

vriendelijk tegen ons. Het is de dag van de maand waarop alle Rwandezen opgevorderd zijn 

om gratis voor de staat te werken.     

 

Een vorm van belasting. Niemand ontsnapt eraan en alles is gesloten. Dat maakt het wandelen 

gemakkelijk en veilig. We  

trekken door de betere wijken van de stad. Enorme villa’s staan prachtig op de heuvelachtige 

percelen ingeplant. Het lijkt een wedstrijd tussen de bewoners om elkaar te overtreffen in luxe 

en rijkdom. Hier wonen de klanten van ‘Hotel Des Mille Collines’ en van een ander 

vijfsterren hotel waar we gisteren even naar binnen gingen.  

 

Op onze uitstap komen we ook op de plaats waar de tien para’s werden vermoord. We worden 

er vriendelijk ontvangen. Het gebouw staat er in de toestand alsof alles pas gisteren gebeurd 

is.  De gevel staat er beschoten bij. Aan de grootte van de kogelinslagen kan je merken dat hij 

met wapens van verschillend kaliber is beschoten. De vele diepe sporen staan symbool voor 

de haat waarmee op het huis gevuurd werd. We gaan binnen. Het lijkt een museum.  
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De hoek waar de soldaten vermoord werden, toont een resem  inslagen. De mensen die ze 

opvingen, zijn er niet meer. De sporen blijven voor eeuwig. De foto’s van de soldaten hangen 

er als relikwieën aan de muur. Aan een van de muren hangt een groot bord. Hierop hebben 

hun familieleden bij hun bezoek hier, hun indrukken met krijt achter gelaten. Nu hangt er glas 

voor om ook dit te vereeuwigen. Buiten staan tien prismatische zuilen dicht bij elkaar. Een 

voor ieder slachtoffer. Het aantal inkepingen geeft de leeftijd van de overledene weer.  

 

 

 
 

 

We blijven er lang. Willen alle teksten lezen, alle foto’s in ons opnemen. We voelen er ons bij 

betrokken, flink onder de indruk.  

 

We eten lekker in ‘New Cactus’ dat we toevallig ontdekken omdat het een stuk boven de weg 

uitnodigend ligt te pronken. Het is er lekker. We eten gezellig, dicht bij elkaar. Tijdens het 

eten kijken we uit op een verre horizon die de mooie natuur afsluit. Iedereen beseft dat als we 

morgen wakker worden, we op Belgische bodem zijn. Het mooie, afwisselende leven wordt 

geruild voor sleur en drukte. De heerlijke zon voor sneeuw en vorst. 

 

We keren terug en halen onze bagage op. Staan voor de zware opgave om onze lichte kledij te 

vervangen door winterse kledij zoals het in België hoort. Om 17 uur zijn we op de luchthaven. 

Door de sneeuw in België heeft het vliegtuig drie uren vertraging. Het duurt lang, krijgen 

dorst en de warmte in ons thuisplunje is ondraaglijk. Over een aantal uren mogen we genieten 

van de heerlijke frisheid van de Belgische sneeuw.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Marcel De Bolle 
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