Reisverslag Niger, van 20 maart 2008 t/m 5 april 2008.
Donderdag 20 maart.
Al vroeg gaat de wekker af. Even bijkomen en dan …….
De reis naar Niger gaat beginnen. Eten en mijn tw eede malariatablet innemen. Samen met Karin
en hond lopen w e naar de bus. Ik had met Abakoula afgesproken, dat ik met de trein naar
Maastricht zou komen. Maddy zou ons dan naar het vliegveld in Düsseldorf brengen.
Bij de bushalte begint uiteindelijk onze reis via Düsseldorf, Tripoli, Niamey, Tahoua, moet eindigen
in het dorp van Abakoula, Inadougoum. Aangekomen op het station in Maastricht bel ik Aba op,
deze komt me halen. Alle bagage staat al in de auto. Op richting Düsseldorf, voor het eerste deel
van onze reis. Aangekomen op het vliegveld, gaan w e eerst op zoek naar de balie van Afriqiyah.
Hier krijgen w e onze tickets en mogen w e inchecken. Even ontstaan er moeilijkheden omtrent een
tas van Aba. De vrouw van de vliegmaatschappij blijft op haar standpunt, betaal € 100,00 en de
tas mag mee. Wordt w el erg duur voor w at speelgoed en voetballen. Op onze vraag w aar w e dan
heen moeten met deze tas krijgen w e als antw oord dat deze maar bij de ‘Müllkasten’ gezet moet
w orden. Met pijn in ons hart zetten w e de tas naast een container in de hoop dat iemand er in kijkt
en hem dan meeneemt. Dan begint het grote w achten. Na ongeveer 2 uurtjes wachten en thee
drinken mogen w e instappen in het vlie gtuig dat
ons naar Tripoli zal brengen. De eerste tussenstop.
Tijdens de vlucht vliegen w e boven de Alpen. Een
machtig mooi en indrukw ekkend schouw spel.
Onder je zie je de toppen van de bergen bedekt
met sneeuw als kleine zandheuveltjes en
rotsblokken. Langzaam verdw ijnen ze en w e zetten
koers naar de Middellandse Zee. Een tijd lang
vliegen w e langs de kust van Italië en dan verder
via de eilanden naar de kust van Afrika. Boven
land aangekomen zien w e meteen dat het
landschap heel anders is. Vlak, zand en hier en daar
stukken groen, met voor mij vreemde bouww erken.
W achten op het vliegveld van Tripoli
Omstreeks 15.15 uur zijn w e geland in Tripoli e n
mogen w e het vliegtuig verlaten. We komen langs
verschillende controleposten en moeten voortdurend ons paspoort gereed houden. Opnieuw
inchecken voor onze vlucht naar Niamey. Ook hier weer lang wachten en eindelijk, na weer een
controle, zijn w e in het bezit van ons ticket. Het lange w achten op ons vliegtuig naar Niamey is
begonnen. In de grote hal is w el van alles te zien, dus vervelen zullen w e ons zeker niet. Onder het
genot van een kopje thee observeren w e alle bezoekers en personeel in de hal. Langzamerhand
w ordt het steeds drukker. Heel wat nationalite iten en culturen komen hier bij e lkaar. Iedereen zit of
ligt geduldig, al dan niet pratend of voor zich uitstarend, te w achten op het vliegtuig naar de
eindbestemming. Een grote groep Franssprekende Belgische jongeren arriveren. Gezellig zingend en
pratend w achten zij op hun vlucht naar Burkina Faso. Als zij vertrekken is het meteen een stuk
leger en stiller in de hal. Het geroezemoes van verschillende talen blijft hangen. Een bepaalde rust
en verbondenheid voel je tussen al deze mensen. Regelmatig w ordt er iets in het Arabisch
omgeroepen. Gelukkig dat er ook een groot bord hangt met de vertrektijden in het Engels. Je zou
zo je vliegtuig missen, als je het Arabisch niet verstaat. Dan eindelijk na 4 uur w achten w ordt onze
vlucht omgeroepen. Na een flinke w andeling door een lange gang, mogen w e inchecken. Weer alles
controleren, paspoort, handbagage, zelf onze broekzakken moeten w e leegmaken. Ik mag iets
sneller doorlopen dan Abakoula!! De goedkeuring van de douane zien w e aan het stempeltje op
ons ticket. Een Afrikaan heeft minder geluk bij de controle. Heel zijn bagage w ordt overhoop
gehaald. Alles w ordt extra gecontroleerd, meteen een opstopping. De man w ordt uiteindelijk apart
gezet. Hij moet tevens vertellen hoeveel geld hij bij zich heeft. Nadat een groep mensen de controle
gepasseerd is, w ordt hij met veel ophef meegenomen naar een apart hokje, w aar hij nog eens extra
gefouilleerd w ordt. Als hij uit het hokje komt vertelt Abakoula, dat het hem dit waarschijnlijk veel
geld gekost heeft. Gelukkig voor de man w ordt hij toege laten tot de vlucht. Als w e mogen
vertrekken, gaan een paar mannen nog even bidden voor een goede vlucht. In het vliegtu ig heeft
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Aba een gesprek met de dochter van een hoge functionaris van de regering van Niger. Al sne l
w orden telefoonnummers uitgew isseld. Je w eet nooit hoe een dubbeltje kan rollen. Toevallig zit op
onze vlucht ook de Belgische ambassadeur van Niger in het vliegtuig. Toeval of … . Aba gaat even
naar de eerste klas van het vliegtuig, om met hem te praten. Naderhand komt hij nog een praatje
met ons maken. Hij is heel b lij dat mensen uit Nederland naar zijn land komen, om iets voor het
land te doen. Alleen al onze aanw ezigheid is heel belangrijk. Hij zegt ons toe, dat w ij in de toekomst
zeker een beroep op hem mogen doen. Dit zullen w ij ons zeker geen tw ee keer laten zeggen.
Eindelijk krijgen w e de lichtjes van Niamey te zien. De landing w ordt ingezet. Als w e geland zijn
heet de captain ons van harte w elkom in Niamey en de temperatuur buiten is op dit moment 32
graden. Dit dus om 12.00 uur ’s avonds. Uitstappen en een stukje met de bus. De eerste controle, het
invullen van een papiertje w aarom in je Niger bent, w aar je logeert, welk beroep je hebt en waar je
in Nederland w oont. Pascontrole en controle van het briefje. De agent controleert alle gegevens
heel minutieus. Daarna controle van het gele boekje. De hal in w aar onze koffer aankomen. Er
staan meteen een aantal kruiers voor ons klaar om de koffers op een karretje te laden. Dan na de
volgende controle. Een w at overijverige militair laat ons alle koffers openen, graait erin met zijn
grote handen. Twee koffers moeten hier blijven, w ant er zouden medicijnen in zitten. In mijn koffer
zit alleen maar wat verband en spulletjes voor de kinderen in Inadougoum in. In het koffer van
Aba alleen zijn eigen med icijnen. Gelukkig mogen de andere 2 koffer en de handbagage mee. We
proberen de man te overreden dat het hier gaat om verband en spulletjes voor kinderen. Hij laat
zich niet vermurw en. Voor deze spullen zouden w e een vergunning moeten hebben, volgens de
man. De koffers blijven op het vliegveld en w e kunnen morgen eventueel terugkomen. Even een
domper op de vreugde die w e hadden, dat we veilig aangekomen w aren in Niger en eindelijk
konden beginnen met ons project, een w aterinstallatie in Inadougoum. We lopen met onze kruier
naar buiten, w aar Faycal op ons wacht. Helemaal nog in de war over w at ons is overkomen besef
ik pas later dat Faycal ons in het Nederlands w elkom heet in Niamey. Abakoula legt uit w at er
gaande is. Faycal gaat met onze tickets naar binnen en zoekt die overijverige ambtenaar nog eens
op. Na heel w at gepraat en waarschijnlijk ook geld, mogen onze koffers meenemen. Op naar de
volgende controle, hier hoeven w e gelukkig alleen maar ons paspoort te laten zien. Buiten w orden
w e belaagd door allerle i knulletjes, die ons van alles w illen verkopen. Met behulp van Faycal en
onze vaste begeleider Kalifa w eten w ij te ontsnappen aan al die opdringerige verkopers. Na een
autotocht van ongeveer 25 minuten komen w e aan bij ons verblijf in Niamey. Het is ondertussen
1.30 uur en pikdonker. Ergens in een van de vele buitenw ijkjes hebben w ij een huisje gehuurd, Rue
DD77. Ons huisje ligt midden tussen de huizen van de lokale bevolking. Gelukkig is er een kamer
met airco. Dit scheelt natuurlijk al heel veel. Nadat w e (Abakoula en ik) de klamboe hebben
opgehangen, kan ik eindelijk gaan slapen. Het w ordt een vreemde en onrustige nacht. Vreemd
land, vreemde geluiden en geuren. Met tussenpozen van slapen en wakker w orden ben ik ’s
morgens toch redelijk uitgerust.
De smsjes van deze dag.
19 maart 2008 – 23.09 uur
Hee Fons, ik wilde je eigenlijk nog bellen, maar daar kwam ik te laat achter, ik wil je een hele fijne en goede reis
wensen! Groetjes Nikki
20 maart 2008 – 09.49
xxxxxxxxxx
20 maart 2008 – 10.58 uur
Xxxxxx Antwoord is JA
20 maart 2008 – 16.00 uur
Veilig geland in Tripoli. Op naar de eindbestemming Niamey
20 maart 2008 – 16.07 uur
Goed gedaan! Zonder vliegles…
20 maart 2008 – 17.42 uur
Wij wachten op ons vliegtuig met 20 graden. Groetjes
Overal ligt vuilnis

Vrijdag 21 maart
Rond 8.00 uur staan w e op. Eerst even douchen, met water dat erg sterk ruikt naar chloor. Het is
maar een klein straaltje w ater, maar je kikkert er toch van op. Ontbijten??? Gelukkig had ik w at
wasa ingepakt, dus als ontbijt w asa met gekoeld water. Na het ontbijt op w eg naar het centrum
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van Niamey. Eerst nog een stukje lopen naar de
grote w eg. Bekijks hebben w e zeker, die blanke
met tw ee Afrikanen in een buitenw ijk. Wat moet
die hier!!!
Vlak bij ons huis richting de asfaltweg, is een groot
open terrein w aar veel plastic, karton en ander
afval ligt.
Hier staan veel magere koeien en geiten. Ik zag dat
die beesten resten karton aan het eten waren. Bij
gebrek aan w at vers groen. Als w e bij de grote weg
aankomen, is het een drukte van jew elste. Veel
auto’s, brommers, voetgangers zijn al vroeg op pad.
Nu nog op zoek naar een transportmiddel.
Ons straatje in Niamey
Gelukkig is dat in Niamey niet zo moe ilijk. Al snel
w eet Kalifa een van de honderden taxi’s aan te
houden, die de hoofdstad rijk is. Een auto kun je het bijna niet meer noemen, maar voor nog geen 2
euro brengt hij ons mooi naar het centrum. Alles w at nog w ielen heeft en een motor rijdt als taxi
door de straten van Niamey. Al scheurend en luid toeterend vervolgen de vele taxi’s en auto’s hun
w eg door de straten van Niamey. Eerst naar de bank, w ant Abakoula moest het geld storten op
zijn rekening. Ook voor de bank zie je vele handelaren, die hun waar aan ons w illen verkopen.
Voor de bank bewaking en in de bank nog eens bewaking. Agenten en militairen met karabijnen
in de aanslag. In de bank w aar het heerlijk koel is, w orden w e van het kastje naar de muur
gestuurd om het geld te kunnen storten. Gelukkig kan ik mijn euro’s iets sneller omw isselen in CFA’s.
Daarna met z’n drieën w andelen door het centrum. Straten zijn het bijna niet, veel zand en gaten.
Langs de w eg heel veel kleine w inkeltjes, waar van alles verkocht w ordt en je verschillende
eettentjes ziet. De auto’s rijden al toeterend kriskras door de straten. Daartussen brommers en al het
andere verkeer (fietsers en ezeltjes) door de straten. In een klein restaurantje gaan w e naar binnen
om te ontbijten, thee en stokbrood met cola. In de buurtsuper doen w e onze boodschappen voor
vandaag. Ook hier weer heel veel mensen die allerle i dingen moeten doen, goederen rechtzetten,
afstoffen, rekken vullen, inpakken etc.. De boodschappen w orden voor ons netjes ingepakt en naar
buiten gedragen voor 500 CFA (ongeveer € 0,75). Weer op zoek bij de taxistand naar een taxi die
ons naar het huisje w il brengen. Niet zo heel erg moeilijk in de stad met zijn vele taxi’s. We rijden
w eer over de enige brug die Niger rijk is en w aar dan
ook alle verkeer overheen moet. Ook hier staan w eer
heel veel politieagenten. Als w e in het huisje
aangekomen zijn gaat Abakoula naar de Moskee
voor het vrijdaggebed. Kalifa gaat stokbrood halen. Ik
blijf alleen achter in het huisje. Dus even tijd om mijn
verhaal op te schrijven. Wanneer Abakoula
terugkomt met onze buurjongen, die hem de w eg
heeft gew ezen naar de moskee geven w e hem een
van de voetballen. Hij straalt helemaal van oor tot oor
en mama eigenlijk nog w el meer. De verdere middag
is hij op de binnenplaats aan het voetballen, bloedheet
maar hij blijft door gaan met zijn nieuw e bal.
Restaurantje in het centrum
Kalifa is op zoek naar een goede simkaart voor onze
telefoons. Op dit moment hebben w e met de kaart die
w e op het vliegveld (moov) gekocht hebben, heel slecht bereik. Met heel veel geluk krijg ik Karin
even aan de lijn. Zij had gelukkig al een mailtje gestuurd naar Faycal.
Dear Mr. Ilisana,
I am Karin, the wife of Fons Bus from the foundation Aman Iman.
Yesterday Abakoula Argalaless and Fons Bus travelled to Niger.
I have not yet received a message from my husband, confirming that they were arrived safely in
Niamey. Can you please tell me the good news? Thank you for your understanding.
Greetings f rom Karin Bus, far away in the Netherlands (with rain and snow!)
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Het antw oord van Faycal was:
Hello,
Yes they arrived since Friday 21th of March about 2.00Am They arrived safely in Niamey. I hope
they already call their families in Holland. I just open my emails box this morning sine they
arrived. You can also reach them by mobile : please dial (00 227 94 331 401).
Het blijft w el een probleem, dat w e slecht met iedereen kunnen communiceren. Onze buurjongen,
heeft schijnbaar nergens last van, hij blijft nog steeds doorgaan met voetballen in de hitte van de
middagzon. Hopelijk brengt onze steun en toeverlaat in N iamey alsnog een simkaart, die w el
bereik heeft. Even een eenvoudige maaltijd beschuitjes met
‘la vache quirit’. Daarna w eer proberen om contact te
krijgen. Het lukt Abakoula uiteindelijk om even contact te
krijgen met zijn oom en de secretaris van de minister. Faycal
komt met hem op bezoek. Hij stelt ons voor om eventueel
samen met een organisatie uit Niger, bijv. Unicef, ons project
te realiseren. Aman-Iman zal dan voor de financiën zorgen,
terw ijl een plaatselijk organisatie het project gaat uitvoeren.
De secretaris geeft aan dat w ij goed moeten realiseren dat
w ij zelf precies moeten w eten w at we w illen. Het is goed om
te weten dat er een w aterinstallatie komt voor het he le dorp.
Het is beter om met een organisatie (lokaal of
internationaal) in zee te gaan. Het is niet verstandig om dit
zelf in handen te nemen. Dit zou betekenen dat w ij ook in
Niger een organisatie moeten oprichten, zoals in Nederland.
Deze mensen zouden dan betaald moeten w orden door de
Stichting in Nederland. Korte termijn planning en langere
Onze buurjongen met z’n bal
termijn planning moeten w e goed in de gaten houden. Een
organisatie die al betrekkingen heeft in Niger kan het proces
w el versnellen. Op korte termijn zouden in w e zee kunnen gaan met een organisatie die al bezig is
in de regio. Je moet dan denken aan een eenvoudige w aterput. Op langere termijn praten w e over
een betere waterinstallatie. Een locale organisatie zal het project dan uitvoeren. Het ministerie kan
dan zorgen voor de nodige papieren.
Wij zullen zaterdag het voorstel met Jo bespreken. In de avond gaan w ij w eer naar het centrum op
zoek naar een eettentje. In het centrum is het een drukte, alles rijdt door elkaar. Een w onder dat er
niets gebeurd. Mensen zijn nog druk in de w eer, met van alles en nog w at. We komen bij een klein
restaurantje. sinds de vorige keer dat Abakoula hier was is er veel veranderd. In het restaurant
bestellen w e spaghetti Bolognese “pas de viande”. De serveerster is niet vooruit te branden. Na 20
minuten krijgen w e eindelijk ons eten en zoals het spreekw oord al zegt: rauwe bonen … ..
Tegen 9 uur gaan w e terug met het ‘openbaar vervoer’ terug naar ons huisje. De chauffeur brengt
ons gelukkig tot aan de deur, kost wel iets meer (1000 CFA = € 1,50). Als hij w eg w il rijden, blijft hij
steken in het zand, met vereende krachten w ordt hij w eer vlot geduw d. De jongens die buiten nog
aan het voetballen zijn, w illen graag met de bal op foto, dus allemaal even poseren, lachen en
daarna bew onderen hoe ze op de foto staan. Zelfs mama komt even kijken naar de foto.
Karin even een sms gestuurd. Abakoula kan Maddy nog steeds niet bereiken. Karin zal een mailtje
sturen naar Maddy
Hallo Maddy,
Omdat ik niet weet of Abakoula en Fons jou ook al hebben kunnen bereiken, wilde ik je even
doorgeven dat ik net heb gehoord dat ze goed zijn aangekomen in Niamey. De telefoons doen het
nauwelijks en de Afrikaanse simkaart werkt niet. Verder klonken ze erg vrolijk. Groetjes,Karin
(vrouw van Fons)
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Antw oord van Maddy:
Hallo Karin,
dank je wel, ik ben blij dat ze vrolijk klonken. Abakoula klonk vanmorgen om 7.30 uur nog wel
wat moe. Ik heb begrepen dat Fons al mee heeft gekregen hoe de Afrikaanse bureaucratie werkt.
Vooral de douane. Middenin de nacht aankomen op een kaal vliegveld, moe, en dan worden je
koffers achtergehouden omdat je zogenaamd illegale/teveel medicijnen of bandages bij je hebt.
Abakoula kent ze wel, ze willen altijd geld van je. Gelukkig wist Faycal ze wel om te praten,
Faycal is een vriendelijke, behulpzame man, maar kan volgens mij best wel zijn zegje doen in dat
soort situaties.
Ik denk dat wij dat probleem niet eerder hebben gehad bij toeval, of omdat wij altijd de kinderen bij
ons hadden, kinderen kunnen namelijk nog wel een potje breken bij die mensen. nogmaals,
Bedankt voor je emailtje, groetjes Maddy
Nog even nakletsen over de dag en afspreken w at er morgen op het programma staat. Douchen
en dan naar bed.
De smsjes van deze dag.
21 maart 2008 – 09.29 uur
Zijn jullie goed aangekomen in Niamey? Zodra je een Afrikaanse simkaart hebt, moet je me het nummer
even doorsturen. Veel plezier en geniet ervan!
21 maart 2008 – 16.47 uur
Bernardinus loopt langs de deuren om geld in te zamelen voor Niger. Waren bij mijn vader, die natuurlijk zei
dat hij al gesponsord had. Dus vooruit met de geit/kameel! Groetjes
21 maart 2008 – 16.51 uur
Geweldig nieuws
21 maart 2008 – 17.37 uur
Ik heb zojuist 5 euro aan de deur gesponsord, voor de sponsorloop! Het regent hier, ik zal wat water doorsturen.
Groetjes
21 maart 2008 -08.45 uur
Dit bericht is mijn nieuw nummer. Hopelijk komt dit wel aan. Bericht je even terug. Groetjes

Zaterdag 22 maart
Gisteravond 2 kakkerlakken in de badkamer tot moes geslagen. Daarna enigszins waakzaam gaan
slapen. Ondanks de verschillende keren dat ik w akker ben gew orden, o.a. van het lawaai van de
airco, toch goed geslapen. Tot laat in de nacht hoor je allerle i ge luiden, die je niet kunt
thuisbrengen. Wat mij opvalt is dat het tot heel laat heel veel geluiden hoort. Veel mensen blijven
lang op en ook kinderen hoor je nog lang spelen. In de ochtend is het best aangenaam, totdat de
zon echt opkomt, deze begint dan meteen moordend te schijnen.
Na het ontbijt vertrekken we met de taxi naar een neef van Abakoula in een van de andere w ijken
van Niamey. Met w onderlijke stuurmanskunst brengt de chauffeur ons naar het opgegeven adres.
Hier w orden w e hartelijk ontvangen door alle familieleden van Abakoula. We mogen in de tent
zitten voor het huis op ´echte´ stoelen. De
andere mannen gaan liggen op dikke
matrassen. De vrouw des huizes begint meteen
met het middageten. Een van de jongere
mannen gaat thee zetten. Een hele ceremonie.
Als gasten krijgen w e als eerste de thee.
Abakoula raadt mij af om de eerste thee te
drinken, schijnt nogal sterk te zijn. Ik moet
wachten tot de volgende ronde. De thee is toch
behoorlijk sterk en zoet. De oudste dochter is
voortdurend bezig met allerle i huishoudelijke
klussen. Er w ordt ook voortdurend een beroep
op haar gedaan, als er iets gehaald moet
Familiebezoek
w orden. Er w ordt heel w at gebabbeld en
gelachen, allemaal in het Tamasheq. Dit is natuurlijk ook niet zo verw onderlijk, als je bedenkt dat
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Abakoula zijn neven zo’n 10 jaar niet gezien heeft. Abakoula vertaalt regelmatig w at er allemaal
gezegd w ordt. In eerste instantie over familiezaken en de Stichting Aman-Iman. We delen de
folders uit en deze w orden goedkeurend bekeken
door iedereen. De oudste dochter is nog steeds in de
w eer met het huishouden te runnen, terw ijl de
mannen praten over politiek, internet, telefoons en
hun bereikbaarheid. Er komen steeds meer mensen
even kijken. Het spreekw oord ‘gezellighe id kent
geen tijd ’ gaat nu zeker op. Tegen de middag
mogen w ij mee-eten. De mannen krijgen een grote
schaal met allemaal lepels. Voor ons hebben ze 2
borden tevoorschijn gehaald. We krijgen ze lf onze
eigen ketels en een tafeltje. Vegetarisch trouw ens.
Over gastvrijheid gesproken, top.
Een journalist van een radiozender in Niger komt
Vol bewondering onze folder be kijken.
ook even langs, een hele discussie ontstaat er over
van alles en nog w at. We kunnen eventueel in de toekomst gebruik maken van zendtijd, uiteraard
w el tegen betaling.
In de middag nog even naar een internetcafé gegaan en daar even een mailtje naar Karin
gestuurd. Wat lastig zo’n Frans toetsenbord. Abakoula stuurt even een mailtje naar Maddy, hij
heeft haar nog steeds niet kunnen bereiken. Shit,
w e maken ons toch w el enige zorgen.
Het valt mij nu w eer op dat armoede en rijkdom
heel dicht naast elkaar leven. Schitterend huizen
naast krotten, waar hele gezinnen in moeten
w onen. Met vaak een ondraaglijke stank van de
open riolering.
Tegen het eind van de middag vertrekken w e
w eer richting ons huisje. Tijdens de middag even 2
keer gebeld met Karin. Bellen naar Nederland
verloopt zonder problemen, maar 1 meter verder
lukt voor geen meter.
Het is vandaag uitzonderlijk koel. Het zou zelfs zo
Heerlijke lunchen
maar in de avond kunnen gaan regenen zegt
Kalifa. Men is zelf een beetje verbaasd over het
w eer in Niamey.
Jo komt rond 20.00 uur aan op het vliegveld, vanuit Waku, samen met Faycal gaan w e hem
ophalen. Hopelijk geen taferelen zoals bij ons.
Ons avondeten bestaat uit crackers en ‘1 kop soep’ uit Nederland. Na het eten is Faycal aanw ezig
en w e gaan met de auto naar het vliegveld. Even langs Frank Smit van Oxfam-Novib, die al
enkele jaren in Niamey w erkt. Hij vertelt ons dat w anneer w ij zijn hulp nodig hebben, w ij altijd
langs kunnen komen. Dan verder richting het vliegveld. We zijn te vroeg op het vliegveld, dus even
een kraampje opzoeken om w at fris te kopen.
Abakoula heeft Maddy nog steeds niet kunnen bereiken. Ik zal Karin een sms sturen met de vraag
of zij Maddy al een mailtje gestuurd heeft.
Hallo Maddy,
Fons belde me net:Abakoula probeert jou te bellen, maar krijgt je niet aan de lijn. Hij maakt zich
een beetje ongerust. Hij gaat nu via een internetcafé proberen jou een mailtje te sturen. Daarnaast
moest ik doorgeven dat daar verder alles oké is. Tot mailens, Karin

Antw oord van Maddy
Ik kwam er net achter door jou mail, dat mijn dochter een stekkertje uitgetrokken had per ongeluk.
Alles is oké. dank je wel. groetjes
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Gelukkig voor Abakoula krijgt hij Maddy te pakken. Een hele opluchting voor iedereen.
Dezelfde agent van donderdagavond komt op zijn motor aanrijden. Faycal knoopt even een
praatje met hem aan en geeft hem een blikje fris. Dit heeft effect. Jo hoeft gelukkig niet al te lang
te wachten bij de douane. Met een hele auto vol spullen (geitenvellen, balafoon, etc) van Jo rijden
w e naar het huisje. Hier w ordt alles snel uitgeladen, w ant zaterdagavond stappen geblazen. We
rijden naar een leuke tent met livemuziek. Dit restaurant w ordt door veel Europeanen bezocht.
Heerlijke vegetarische pizza gegeten en natuurlijk verhalen uitgew isseld over onze eerste dagen in
Niamey en Jo over zijn re is in Burkino Faso. Tegen 11.30 uur rijden w e w eer richting ons huisje.
Iedereen is moe van deze vermoeiende dag en w e gaan dan ook eigenlijk direct slapen.
Voor mijn jubileum heb ik van Innovo een bloemetje gekregen, jammer dat ik niets van kan zien,
maar ja dan had ik maar niet naar Afrika moeten gaan.
Sms gekregen van Karin, even vanuit het internetcafé teruggemaild.
Hoi schat
Even heel vreemd typen met een Frans toetsenbord.
Bedank Innovo maar namens mij. Het is hier best heel warm. Is wel uit te houden; maar niet te vergelijken
met de hitte in Nederland
Het vliegtuig landt zaterdag veel later in Düsseldorf, dan we gedacht hadden:
Wens Nikki en Anna alvast maar proficiat
Knuffel Fons

Hallo,
Zit je alweer in de kroeg? Kom jij ook nog eens in een (internet)café! Bij Maddy, althans bij de
telefoon, zat een stekkertje los en ik denk dat Abakoula nu wel contact heeft gehad. Handig toch,
internet! Bestuur is bedankt, namens jou. Ga je verder niet opwinden over de Afrikaanse
bureaucratie, want dat heeft geen zin. Probeer het eerst met humor, voordat je geld gaat geven, als
iets niet goed loopt. Groetjes van iedereen, Karin.
Geacht college van bestuur,
Hierbij bedank ik jullie voor het mooie boeket Innovobloemen, dat ik vandaag in ontvangst mocht
nemen, namens mijn man Fons Bus. Hij viert z’n 25-jarig ambtsjubileum momenteel in Niger,
waar hij in de weer is voor de stichting Aman Iman, die zich inzet voor een veilige
watervoorziening in een dorp i n de Sahel. Nadat hij op 5 april hopelijk gezond en wel is
teruggekeerd, zal hij zeker contact opnemen met Dhr. Hay Freriks. Dit i.v.m. de te organiseren
Watersponsorloop van de Broederschool ten bate van de stichting Aman Iman.
Met vriendelijke groet ook namens Fons,
Karin Bus Baltus (beiden werkzaam aan de Broederschool te Heerlen.)
De smsjes van deze dag.
22 maart 2008 – 14.09 uur
Bericht dus aangekomen. Tot later.
22 maart 2008 – 14.45 uur
Je hebt zojuist een bloemetjes van Innovo gekregen. Leuk om jubileum te vieren in Afrika. Zal ik een bedank
mailtje sturen?
22 maart 2008 – 19.51
Abakoula heeft Maddy kunnen bereiken. Zijn dochter had de telefoon uitgetrokken! Kusjes
22 maart 2008 – 19.58 uur
Wist ik al! Het was hun dochter. Nieuws: Odile is een man!!! Groetjes van iedereen.

Zondag 23 maart
Vanmorgen rustig aangedaan. Buiten is het vandaag bloedheet. Kalifa heeft stokbrood en thee
gehaald en we ontbijten heerlijk ontspannen. Daarna vergaderd over onze strategie richting de
minister. Hoe stellen w e ons op en w at verwachten w e eigenlijk van hem, rekening houdend met
wat de secretaris ons gezegd heeft. Daarna de videofragmenten van Abakoula en mijn foto’s op
een dvd gezet. Het zou toch eeuw ig zonde zijn, als w e deze kw ijt raken. Het was nog een heel w erk
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om alles goed op een dvd te zetten, maar alles gaat in Afrika toch weer even iets anders, zelfs met
computers. Als laatste onze afspraken met de secretaris en Frank even op papier gezet. Frank heeft
veel contacten en w il ons best ondersteunen met adviezen. Oxfam-NOVIB legt zelf geen
waterputten aan. We kunnen w el gebruiken maken van de expertise van Oxfam-NOVIB.
Komende week zullen zeker contact met elkaar opnemen.
De neef van Abakoula komt onze tw ee koffers halen, deze w orden al naar Tahoua gebracht. Een
heleboel sleepw erk blijft ons zo gespaard . Kalifa heeft onze kleren meegenomen om te wassen. Het
is nu w achten op zijn terugkomst en dan kunnen we naar onze afspraken gaan.
Abakoula leert ons ondertussen enkele w oordje in het Tamasheq:
Hoe gaat het?
oyiwan (meervoud)
oyik (enkelvoud mannelijk)
oyim (enkelvoud vrouwelijk)
Hoe gaat het (algemeen) matolan (meervoud)
matole (enkelvoud)
bedankt
tanumert
tot ziens
harassagha
de blanke weet het beter annasara
als God het wil
inshalah (bijv. als God het wil ga ik morgen vliegen zonder vleugels)
Samen met Kalifa en het ‘openbaar vervoer’ van Niamey naar zijn huis gegaan. Kalifa w oont in
een van de vele w ijken van Niamey. Op het eerste
oog een mooie w oning in een van de betere
w ijken van Niamey. Kalifa heeft gestudeerd
(universiteit), maar geen w erk. Als w e de
binnenplaats op w andelen w orden w e door
iedereen hartelijk verw elkomt. Alle kinderen
w orden door ons bew onderd, vooral de jongste
telg (net een paar w eken oud). Hij ligt heerlijk te
slapen op de bank. Alle kinderen letten goed op
hem en als de vliegen te dicht b ij hem in de buurt
komen wapperen ze even met hun handen. Ook
zijn vader w oont bij hem in. De vader van Kalifa is
bijna 89 jaar. Hij vertelt ons dat hij oorspronkelijk
……… ……………… …………… ..
uit Mali komt. Vroeger heeft hij in Frankrijk
(Toulouse) gew erkt bij de telefonie “avec une cravate”. Hij had het daar ook best koud. Hij is een
indrukwekkende persoonlijkheid. Hij laat ons een zwartw it foto zien met zijn hele gezin, Kalifa is hier nog een
kleine baby in de armen van zijn moeder.
Buiten de poort w achten verschillende w eeskinderen en
vrouwen, die op straat zijn gezet door hun echtgenoot of
in de prostitutie zijn be land op een maaltijd, die
Abakoula via Kalifa heeft weten te regelen. Zij w onen
gew oon op de straat en niemand trekt zich hun lot aan.
Kalifa heeft nog heel veel moe ite moeten doen om de
‘père’ te overtuigen dat w ij goede bedoelingen hebben.
De mensen hebben nog het hele ontvoeringverhaal van
Tsjaad in hun achterhoofd. Ze zijn bang, dat die blanken
uit dat verre land hen meeneemt. Van hem moeten we
ook vooral filmen en foto’s maken van de kinderen en
vrouwen. Voor mij, maar ook voor Abakoula en Jo, hele
emotione le momenten. We gaan w eer naar binnen en
hier is het heel even stil. Je ziet dat deze mensen heel veel
De vader van K alif
hebben meegemaakt, de ellende staat in hun gezichten
gegrift. De kinderen van Kalifa komen nieuw sgierig naar
ons toe. De foto’s en film w orden met bew ondering bekeken. We w orden door Kalifa meegenomen
naar de keuken van het huis, w aar de vrouw van hem al de hele middag bezig is met een maaltijd
voor te bereiden voor de kinderen, vrouw en en ons. De vrouw en en kinderen durven niet het erf op
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te komen, ze blijven liever buiten zitten. Tijdens het eten w orden door de ‘père’ w eer gevraagd om
te filmen en foto’s te maken. Abakoula gaat
samen met de kinderen eten, terw ijl Jo en ik
respectvol afstand nemen van het tafereel. Ik voel
me heel erg shit, enkele tranen bigge len over mijn
wangen, terw ijl ik naar binnen loop. Hier is het zo
stil, dat je eigenlijk helemaal in een hoekje alleen
w il w egkruipen. De vader van Kalifa komt
gelukkig met w at foto’s van het verleden
aanzetten, deze worden door ons bewonderd. De
foto’s in zijn kamer moeten w e ook komen
bekijken. De vrouw van Kalifa heeft voor ons een
heerlijke maaltijd gemaakt. Voor Jo en mij extra
vegetarisch eten,. Het smaakt voortreffelijk. Na
……… ……………… ………… .
het eten afscheid nemen van de familie van Kalifa.
Snel naar het huisje om ons even op te knappen, want straks hebben w e een afspraak met de
minister van Binnenlandse Zaken, Albadine Abouba. Zijn secretaris, Addine Alguelas en Faycal
komen ons ophalen met de auto. We rijden naar een van de betere buitenw ijken van Niamey. We
stoppen voor een gigantisch hu is met enorm veel bewaking. De binnenplaats is groot met heel vee l
bomen. Deze zorgen voor heel veel afkoeling. We w orden door de minister Albade hartelijk
ontvangen. De mensen waarmee hij in gesprek is w orden zelfs w eggestuurd. Een hele vriendelijke
man, die gemoedelijk onderuit gezakt naar ons verhaal luistert. De minister verteld dat schoon en
veilig drinkw ater een van de prioriteiten in Niger is. Hij is verder goed te spreken over het initiatief
vanuit Nederland. Hij somt een aantalmogelijkheden op. Aansluiten bij bestaande projecten,
vanuit Niger zelf een project opstarten (nieuw e stichting), samenw erking met een kleinere
organisatie in Niger. Als voorbeeld noemt de minister de organisatie Tanakra. Hij laat zijn secretaris
contact leggen met iemand van deze Stichting. De minster zegt verder toe dat wanneer w ij precies
w eten w at w e van plan zijn, w ij bij hem terug
kunnen komen met een plan van aanpak. Zijn
ministerie zal dan zorgen voor de nodige officiële
documenten. Alleen jammer dat er al in Niger een
organisatie bestaat met dezelfde naam, dit kan
verwarring opleveren in de toekomst. Abakoula
vraagt of w ij met de minister op de foto mogen.
Hij w il het liever niet,. Hij is gekleed in zijn
vrijetijdskleding en Abakoula in een driedelig
kostuum. Men zou dan w el eens kunnen denken
dat niet hij de minister is, maar Abakoula.
Misschien een volgende keer.
Na ongeveer een uurtje verlaten w e zijn huis.
……… ……………… ………… .
Buiten w acht de neef van Abakoula nog op ons. Er
w ordt weer hartelijk gelachen en gepraat. We gaan met z’n allen ergens iets drinken. In het café
waar w e komen, heeft iedereen zijn eigen taak. We moeten lang w achten op onze drankjes, maar
nog langer op het eten. Zelf bij het afrekenen is alles apart geregeld. Terug in het huis je w ordt er
nog even nagepraat over de dag van vandaag en wat w e morgen gaan doen. Iedereen gaat moe,
maar w el heel tevreden slapen.
De smsjes van deze dag.
23 maart 2008 – 18.25 uur
Hoi schat, vanmiddag met Kalifa naar zijn huis gegaan. Hier hebben we weeskinderen een maaltijd gegeven.
Foto’s spreken voor zich. Groetjes
23 maart 2008 – 22.58 uur
Proficiat met je jubileum! Is eens wat anders om het zo te vieren. Welterusten en succes bij Unicef morgen
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Maandag 24 maart
’s Morgenvroeg is het nog heerlijk koel. Na ons ontbijtje met stokbrood, jam en fazanteneieren
(deze hebben een w itte dooier) even een paar huishoudelijke zaken afhandelen. Afw assen,
badkamer en toilet poetsen. En dan met een taxi naar het gebouw van Unicef. Ook nu blijkt w eer
dat je niet kunt zonder het lokale vervoer. Het gebouw ligt helemaal aan de andere kant van de
stad. We komen bij een enorm gebouw , met een
schitterende tuin. Jo moet zijn paspoort
achterlaten, voordat w ij naar binnen mogen. In de
hal w achten w ij geduldig op onze gesprekspartner.
Na ongeveer 20 minuten komt hij aanzetten, ook
voor hem is dit een vrije dag. Heel hartelijk
w orden w ij ontvangen e n mogen ons verhaal
vertellen
Gesprek met Moustapha Niang op het kantoor
van Unicef. Verder zijn aanw ezig Abakoula, Jo en
Fons. De projecten van Rotary België zijn
uitgevoerd. Hier kunnen w e dus niet meer bij
aansluiten. Als w ij zelf, samen met Unicef een
Op de markt
dergelijk project w illen opstarten hebben we zeker
$ 100.000 nod ig. Deze gelden w orden eerst via
New York goedgekeurd, daarna kan men aan de slag. Verstandiger zou zijn als w e met een lokale
NGO in zee gaan. Een veilige en eenvoudige drinkw atervoorziening zou uitkomen op ongeveer €
15.000. Als de Stichting Aman-Iman zorgt draagt voor de financiering voor de realisatie van deze
waterput en een plaatselijke NGO de uitvoering op zich neemt, dan kan Unicef Niger zorgen voor
de voorlichting en educatie in het dorp. Op deze manier blijft je als Stichting duidelijk een partner in
het geheel. Daarna kan de Stichting Aman-Iman verder bekijken hoe ze verder w illen participeren
in de verdere toekomst van Inadougoum. Moustapha Niang belt met de directeur. Deze persoon
heeft de uitvoering van de projecten rondom Tahoua uitgevoerd. Het is geen probleem als w ij naar
Tahoua komen, om met hem contact op te nemen en enkele waterinstallaties te bezoeken.
Abakoula heeft nog een gesprek met Mansour van Timidria, in het duurste hotel van Niamey,
Gaw eye . Hij heeft voor ons een afspraak gemaakt, met de president van Timidria, Weïla Ilguilas.
Met z’n drieën pakken we een taxi om een hapje te gaan eten. Daarna de markt. Deze ‘ petit
marche’ bezoeken is een hele belevenis. Heel veel kraampjes op een relatief klein oppervlakte. Je
kunt er van alles kopen, groente fruit, vlees. Of dit allemaal gezond is???? Daarnaast heel veel
specerijen, snuisterijen, stof etc. Iedereen is er van ’s morgenvroeg tot laat in de avond. De mensen
proberen je natuurlijk van alles te verkopen. Hebben ze even niets te doen, dan hangen of slapen
ze gew oon bij hun standje. Heel veel indrukken opgedaan, hier zal ik nog lang over na kunnen
denken. We komen een man tegen van w ie het gezicht helemaal verminkt is door de lepra. Zijn
neus en bijna zijn hele mond is w eg door deze ziekte. Hij blijft ons een tijd je volgen. Ik zelf vind het
heel moeilijk om de man aan te kijken en achteraf heb ik eigenlijk spijt dat w e hem toch niet CFA
hebben gegeven, maar ja waar begin je aan op de markt. Voordat je het w eet heb je tientallen
mensen om je heen staan.
Op de markt hebben w e groenten gekocht voor ons avondmaal. Een heerlijke salade met
stokbrood en echte zwarte thee met mint.
‘s Avonds hebben w e een gesprek op het kantoor van de organisatie. Association Timidria Zij
hebben in de regio al w aterputten gerealiseerd. Ze w illen graag met ons samenw erken. Onze
ideeën sluiten aan bij hun filosofie, enige probleem is dat zij vaak vergeleken w orden met een
organisatie zoals Amnesty Internationa l. Wij kunnen als w e w illen, w anneer w e in de regio zijn, een
waterput in aanbouw zien en een die al klaar is in Kao. De president zegt: “Als jullie in Inadougoum
komen, zullen jullie tranen in jullie ogen krijgen, zo ernstig is daar de situatie nu.” Ongeveer 8 km
(in Zanou) van het dorp is een open w aterput gebouwd.
Sw iss Aid heeft een rapport over de watervoorziening in de buurt van Inadougoum opgesteld. Dit
rapport is nooit gebruikt, i.v.m. allerlei politieke beslissingen. Het rapport is te verkrijgen via Sw iss
Aid. Interessant voor Basja, moeten zeker aan zien te komen. Toch weer met een goed gevoel naar
huis gegaan, ook al zullen w ij met deze stichting w aarschijnlijk niet in zee gaan. Ligt heel gevoelig
bij de regering van N iger.
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In het huisje aangekomen, besluiten we om ons vertrek naar Tahoua te vervroegen, eigenlijk
hebben w e al in Niamey bereikt w at we w ilden.
Nog even enkele foto’s uitgezocht om morgenvroeg in het internetcafé op onze site te zetten.
De smsjes van deze dag.
24 maart 2008 – 13.11 uur
Kijk even op de site van Aman. Ik heb ook naar ma een sms gestuurd. Groetjes
24 maart 2008 – 13.29 uur
Je valt helemaal niet op, op de foto, bleke Afrikaan! Amber vindt dat je op een missionaris lijkt. Succes verder
24 maart 2008 – 17.00 uur
Hoi Isabelle, Het is hier behoorlijk warm. We doen en zien heel veel. Er staan al foto’s op de site
24 maart 2008 – 18.30 uur
Hoi Fons. Ik heb de foto’s al gezien. Ik ben benieuwd naar de volgende foto’s. Geniet van alles om je heen en
heel veel succes! Hier sneeuwt ’t Groetjes Isabelle
24 maart 2008 – 13.11 uur
Kijk even op de site van Aman. Ik heb ook naar ma een sms gestuurd. Groetjes
24 maart 2008 – 13.29 uur
Je valt helemaal niet op, op de foto, bleke Afrikaan! Amber vindt dat je op een missionaris lijkt. Succes verder
24 maart 2008 – 17.00 uur
Hoi Isabelle, Het is hier behoorlijk warm. We doen en zien heel veel. Er staan al foto’s op de site
24 maart 2008 – 18.30 uur
Hoi Fons. Ik heb de foto’s al gezien. Ik ben benieuwd naar de volgende foto’s. Geniet van alles om je heen en
heel veel succes! Hier sneeuwt ’t Groetjes Isabelle

Dinsdag 25 maart
Vandaag gaan w e de president van CREPA en de minister van
Buitenlandse Zaken bezoeken. CREPA ligt he lemaal in een van
de buitenw ijken van Naimey, met onze chauffeur spreken w e
af dat hij ons hier komt ophalen.
Gesprek met Yacouba Zabeirou van CREPA(Centre Regional
Pour l’eau potable l’assainissement a faible cout) . Deze
organisatie w erkt in 17 Afrikaanse landen, van West en
Centraal Afrika. Ze werken samen met verschillende
organisatie, o.a. Water Aid, Unicef, Europese Unie.
Samenw erking met onze Stichting ziet dhr. Zabeirou zeker
zitten. Er zijn verschillende mogelijkheden om een
waterinstallatie te realiseren. Deze ideeën komen overeen met
wat Basja ons verteld heeft. Belangrijk is het nu om de regio te
bezoeken en de plaatselijke organisatie Hydrolique te
bezoeken. In Inadougoum de situatie bekijken en hier een
verslag maken. A.h.v. dit verslag w illen zij bekijken w at nodig
is voor het dorp (aantal inw oners, vee, landbouw etc.). DE
Een oude man
NGO en Hydrolique maken dan een conceptplan met
verschillende moge lijkheden en prijzen.
Na het gesprek is het w achten geblazen op onze chauffeur. Een oude man komt voorzichtig
aangesloft. Hij vraagt ons om geld, we geven hem een paar CFA. Even verderop gaat hij zitten om
te kijken hoeveel hij gekregen heeft. Een jonge meid die aan komt lopen, knoopt een gesprekje
met de oude man aan. Even later gaat zij met een deel van het geld w eg. Nou ja … . Je krijgt de
neiging om in te grijpen en er iets van te zeggen.
Als onze chauffeur er eindelijk is, hij zat helemaal aan de andere kant van de stad bij het verkeerde
adres, kunnen w e eindelijk naar onze volgende afspraak. Een bezoekje bij de minister van
Buitenlandse Zaken, Salah Habe. Hij had van zijn collega gehoord dat w ij in Niger op bezoek
waren en w ilde graag met ons praten. We w orden naar een grote vergaderruimte gebracht, w ant
de minister is nog niet op zijn kantoor. Kalifa gaat w at drinken voor ons halen en een van de
bedienden zet de airco aan. Na meer dan een half uur wachten horen w e dat de minister eindelijk
gearriveerd is. We moeten nog even w achten, zo’n 10 minuten, totdat de secretaris ons komt halen.
Een lange rij me nsen staat voor zijn kantoor te w achten, maar w ij w orden voorbij deze rij ge loodst.
Je ziet sommige denken … .
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We w orden hartelijk ontvangen door de minister en
krijgen meteen een flesje w ater aangeboden. Zeer
geïnteresseerd luistert hij naar ons verhaal. Ook hij
zegt alle medew erking toe, om ons project te doen
slagen. Wat w ij straks besluiten om uit te gaan
voeren w il hij zeker onderschrijven. Ook deze
minister komt uit de regio Tahoua. Vanuit de
overheid is in deze provincie nog niets gerealiseerd.
Vervoer naar Tahoua zouden w ij via hem kunnen
krijgen, maar aangezien de weg gerepareerd w ordt
kunnen we toch beter met de bus gaan, volgens de
minister.
Na beide bezoeken en een korte stop bij het
Klassenfoto
internetcafé van Jo en mij, Abakoula haalt
ondertussen de kaartjes voor de busreis van
morgen, gaan we w eer terug naar ons huisje. Jo voelt zich vandaag niet he lemaal fit. Terw ijl Jo even
gaat liggen, zorge n Abakoula en ik voor het middageten, macaroni met w itte bonen en stokboord.
’s Middags besluiten w e te rusten, dit ook met het oog op de vermoeiende reis morgen naar
Tahoua. In de avonduren w eer naar het centrum, eerst even de site bijgew erkt in het internetcafé.
Daarna met z’n vijven naar L’Excuise om een hapje te eten. Op het menu staat een vegetarisch
pizza. Plotseling va lt het licht w eer eens uit, w e zitten helemaal in het donker. De obers komen
rustig aangelopen met kaarsjes voor de tafels. Het w ordt dus nu een romantisch etentje van 5
mannen bij kaarslicht. Alles duurt een beetje langer, maar ja we zitten nu eenmaal in Afrika. Veel
te laat keren w e terug naar ons huisje. Het is zeker nog zo’n 35 graden. tot overmaat van ramp is
de stroom w eer uitgevallen. dus slapen in de warmte en heel vroeg op om de bus naar Tahoua te
halen. De w ekkers lopen om 2.30 uur af.
Hallo Karin,
morgenv roeg vertrekken ze naar Tahoua, dat is ongeveer een rit van 6.00 uur 's morgens tot
ongeveer 13.00 uur, dus best wel lang, de bussen in Niger zijn zowat hetzelfde als de bussen hier
in Nederland, links en rechts 2zits, alleen geen wc in de bus, de bus heeft 2 hele korte sanitaire
stops, dat is alles. Verder is alles goed, maar dat zul je waarschijnlijk al weten, In Tahoua is het
momenteel overdag 38 Graden Celsius.
Groetjes Maddy
Hoi Maddy,
Bedankt voor je mail over de busreis. Wat zullen ze morgen moe worden: volgens Fons vertrekken
ze zelfs om 3.30u en zijn rond de middag in Tahoua. Geef mij dan toch maar liever de sneeuw!
Aan de foto's te zien (weer aangevuld op de site van Aman)hebben ze het prima naar hun zi n!
Groetjes, Kari n
Jo heeft via mijn w ebmail een mailtje gestuurd naar Sily. Karin kreeg prompt daarop een antw oord
van Sily.
Hallo familie van Fons,
Bedankt voor het doorsturen van de mail, zo hoor ik nog eens iets van die meneer.
Nou, tot nu toe gaat het wel goed, zo te lezen. Met jullie hopelijk ook alles oké, zo zonder vaders.
Enfin, als die pomp er maar komt!
Groetjes, Sily
Mailtje van Karin aan Sily
Hoi Sily,
Fons heeft je denk ik vanuit Niamey gemaild. Ik heb in ieder geval niets doorgestuurd.
Foei toch dat je man zo weinig van zich laat horen! Geef hem maar een gehoorzaamheidscursus te
midden van jullie roedel lieve honden, als hij terug is. Zou het komen omdat we allemaal wel eens
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geroepen hebben dat ze naar de pomp moesten lopen? Tot ziens en groetjes, Karin en de rest van de
familie
Nog even een mailtje van Sily van Jo
Hoi Karin,
Nou, ik zeg altijd: "Ga toch fietsen", maar dat doet-ie nooit. Hij neemt liever het vliegtuig Het valt
trouwens wel mee tot nu toe. Hij heeft al 3x gebeld de afgelopen 9 dagen. Da's 1 op 3, hij heeft me
ook al eens een week in het ongewisse gelaten. Ze maken wat mee daar, hè? Als je bedenkt dat hier
mensen voor elk wissewasje hun huisarts lastig vallen, en daar loopt iemand zonder neus, het is
toch eigenlijk onduldbaar, die verschillen tussen rijke en arme landen, en ook niet nodig denk ik.
Zo, nu ga ik die lieve honden vriendelijk verzoeken of ze mijn bed willen verruilen voor de sofa, of
minstens 2 van de 4, dan kan ik ook gaan slapen.
Groetjes, Sily
De smsjes van deze dag.
25 maart 2008 – 13.36 uur
Hoi schat, Vandaag is het bloedheet. Tegen de 45 graden. We vertrekken morgenvroeg om 4 uur met de bus
naar Tahoua. Heb je het nummer van Nikki. Groetjes
25 maart 2008 – 13.39 uur
Denk nu even aan Amber. Theorie-examen!
25 maart 2008 – 15.12 uur
Amber geslaagd. Nikki pas volgende week jarig.
25 maart 2008 – 16.04 uur
Amber theorie geslaagd! Heb ik ook naar Afrikaanse Phone gestuurd.
25 maart 2008 – 21.54
Hoi schat. Er staan op de site nieuwe foto’s Kun je Koos een mailtje sturen hoe de sponsorloop is gegaan. Laat
ook de site bekijken. We vertrekken om 3.30 uur Tegen de middag zijn we er. Groetjes

Woensdag 26 maart
Die verdomde wekker gaat af. Gelukkig is de stroom midden in de nacht w eer aangegaan, het is
dus wel koel in de kamers. Buiten is het lekker fris. Dan gauw douchen, aankleden en even iets
eten. De spulletjes in de auto en op naar het busstation van Niamey. Onze chauffeur w eet een
kortere route door de binnenstad, het hobbelen is begonnen. Als w e bij het busstation aankomen,
w orden naar een grote binnenplaats gebracht. Hier staan minstens een stuks of 15-20 bussen te
wachten op vertrek. een mierenhoop van mensen bew eegt zich tussen de vele bussen met
bestemmingen in hee l Niger en het buitenland. Na een controle lopen richting de bus. De namen
van de passagiers w orden stuk voor stuk
omgeroepen. eindelijk onze namen. Gelukkig
hebben w e een plaatsje midden in de bus. De reis
naar Tahoua gaat beginnen over hobbelw egen,
gew one wegen en helemaal geen w egen. Bij elke
opstopping veert iedereen overeind en gaan druk
pratend polshoogte nemen. Iedereen heeft w el een
oplossing voor het probleem. Men laat dit dan vaak
ook duidelijk horen. Op onze eerste pitstop, na
ongeveer 2 uurtjes, w ordt er gebeden. Gelukkig
kunnen we onze benen even strekken. Van het
zitten op deze stoelen krijg je w el ‘stalen billen’, dus
gelukkig even staan. Drinken halen, plassen ergens
W egwerkzaamheden … .
tussen tw ee grote vrachtauto’s en snel terug de bus
in. Het gaat een hele tijd goed over een prima w eg,
totdat we tegen w egw erkzaamheden aanrijden. We moeten stoppen, het “stoplicht” staat op rood.
Dit stoplicht bestaat uit twee vaten met w el vier jongens die alle verkeer tegen houden. We mogen
uitstappen, omdat het minstens 20 tot 30 minuten gaat duren, voordat w e verder mogen rijden.
opeen w emelt het van de mensen om de bus, die hun w aar w illen verkopen of komen bedelen. Als
w e verder mogen rijden, zien w e dat het landschap gaat veranderen. Het is een heel afw isselend
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gezicht, bergen in de verte, vlaktes, hier en door bomen met huisjes. Zomaar in niets duiken opeens
mensen op. Je w eet niet w aar ze vandaan komen of waar ze naar toe gaan. Ze zijn er gew oon.
Het blijft een hobbelw eg, soms zo erg dat je denkt dat de bus omvalt en je zelf helemaal door
elkaar geschud w ordt. Jo heeft nog eens geluk. Het knulletje, dat naast hem zit, is doodziek
gew orden en spuugt alles onder. Moeder draait
zich even om, maar reageert verder helemaal
niet. Één ge luk alles ligt alleen op de bodem
van de bus. Na een tijdje onze tw eede stop. Op
een grote binnenplaats mogen w e even
uitstappen en de benen strekken. Abakoula
heeft aan de buschauffeur gevraagd of hij even
alles op de plaats van Jo w il w eghalen. We
kopen voor ieder van ons een cola en kijken
even op het kleine marktje op de binnenplaats.
Jo en Abakoula kopen ieder een zonnebril voor
500 CFA (ongeveer € 0,75). Bijna een vreselijk
ongeluk meegemaakt. Nog net op tijd kunnen
Even de benen strekken
enkele omstanders al gillend en schreeuwend
een bus tot stilstaan brengen en een klein meisje van ongeveer 4 jaar w egtrekken, voordat er iets
vreselijk had kunnen gebeuren. De knul, die naast de bus loopt, om te kijken of er niemand in de
buurt is, heeft w aarschijnlijk zijn ogen ergens anders. Nog geen 10 minuten later gaan w e verder in
een sneltrein vaart verder. Al toeterend haalt de bus het ene na het andere voertuig in. Eindelijk na
een lange hobbelende w eg komen w e, rond 14.00 uur aan in Tahoua.
Hier w orden w ij hartelijk ontvangen door de oom van Abakoula en de mensen van Tanakra. Onze
‘villa ’ is een paar minuten rijden vanaf het busstation. Het huis ligt recht tegenover de w oning van
de burgemeester van Tahoua. Sober ingericht, gelukkig w el met airco. Een toilet/douche besluiten
w e maar meteen om niet te gebruiken en voor de periode dat w e hier verblijven maar dicht te
laten. Een omschrijving is moeilijk te geven w at we hier zien, het stinkt, het is vies, kapotte tegels en
er ligt nog van alles in de w c van de vorige bew oner. De oom van Abakoula heeft ervoor gezorgd
dat w e water en fris in de ijskast hebben. Het lijkt w el of de meubels er net in zijn gezet voor ons.
Eindelijk kunnen w e even alles uit pakken, onze klamboe ophangen en even uitrusten van de
lange reis. Helaas lukt ons dit niet er g goed. Er blijven mensen komen en gaan om te praten over
het project en om Abakoula te begroeten.
Een hapje eten in een van de kleine restaurantjes van de stad. Mensen van Tanakra gaan met ons
mee. De bediening, nou w achten is ook een kunst. Frites met haricovert, gaan er in als zoete koek
na zo’n vermoeiende dag.
Terug in het huis je komen er nog enkele mensen ons bezoeken. Helemaal kapot en doodmoe gaan
w e niet al te laat slapen. Als achtergrond geluid de airco in mijn slaapkamer en als heerlijke geur de
toilet. Gelukkig val ik redelijk snel in slaap. Ondanks de matras, w aar je automatisch terugrolt naar
het midden, al mijn verw oedde pogingen om uit de kuil te ontsnappen zijn gedoemd te mislukken..
Maddy stuurt Karin nog een mailtje vandaag
Hallo Karin,
Dat kan dat ze van het huisje af zo vroeg vertrekken, middenin de nacht, hebben wij ook al
gedaan. Maar dat komt omdat je bij een ophaalplaats moet gaan wachten, en van daaruit ga je
naar het busstation, alwaar eerst nog eens alle bagage ingeladen moet worden. (onderin de
bus).Nu ga ik pas de foto's bekijken.
groetjes Maddy
Mailtje van Sily aan de drie Afrikagangers
Dag Jo, Abakoula en Fons,
E-mail ontvangen, heb hem doorgestuurd naar de kinderen en Diana.
Stuur maar meer van die, als jullie in de gelegenheid zijn. Het is boeiend om te lezen, maar blij
word ik er niet van. Er is immers meer dan genoeg in de wereld voor iedereen, zonder corruptie en
oorlog en met wat meer naastenliefde zou het dan misschien geen paradijs op aarde zijn, maar het
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zou er toch op beginnen te lijken. Die arme man zonder neus! Had hij lepra? Als je bedenkt dat
mensen hier hun huisarts vervelen met wissewasjes en dingen die ook wel vanzelf overgaan...
En Jo, je kent me, mijn hartje breekt bij hongerige kinderen en dieren. Ja, karton wordt van stro
gemaakt, maar ik zou graag een groen grasveld en een tafeltje-dek-je op willen sturen. Terwijl
jullie zachtjes sudderen zitten wij hier te bibberen. Ik heb de hele winter nog niet zo vaak aan de
thermostaat gedraaid, en wij hadden een prachtige witte Paasch. De hondies vinden het maar niks,
die blijven liefst binnen. Joachims' humeur is ook onder nul als hij van de fiets stapt, als het niet
regent of hagelt sneeuwt het. Bij 40 graden Celsius kan ik me even niets voorstellen. Geen idee of
dit aankomt, dus ik ga maar eens ophouden.
Doe ze de boks op, daarginder, en houdoe!
Sily
De smsjes van deze dag.
26 maart 2008 – 6.16 uur
Heeft Amber mijn sms gekregen? Via het Andre nummer??
26 maart 2008 – 9.38 uur
Nee. Een sms komt volgens mij pas na uren aan. Het is nu half tien, woensdagmorgen, bij verzenden. Hoe
laat komt dit aan?
26 maart 2008 – 9.59
Om 9.59 uur is dit aangekomen, Wens Amber proficiat vanuit een hobbelbus
26 maart 2008 – 10.07 uur
Waar gaan jullie logeren? Je mail is bij veel adressen niet ontvangen! Ik had ze ook al eerder gemaild, dus ze
zien de site toch wel. Succes met hobbelbus!
26 maart 2008 – 16.17 uur
We zijn aangekomen. Huisje ligt in een buitenwijk. Minder mooi, maar hetis maar voor een paar dagen. Weer
meer dan 45, wel airco
26 maart 2008 – 16.28 uur
Ga dan nu maar op jacht naar een vegetarische brok en daarna vroeg slapen. Jullie zullen wel moe zijn, of heb
je in de hobbelbus geslapen? Op je Hotmail staat een leuk bericht. Groetjes
26 maart 2008 – 16.36
Niet geslapen. Wens Pippijn en Nikki een fijn verblijf in Berlijn.
26 maart 2008 – 16.43 uur
Frites??? Met Nigerijnse kroket? Maak er maar een foto van, als bewijs. Ik geloof er niets van! Groet
26 maart 2008 - - 16.44 uur
Te laat
26 maart 2008 – 16.47 uur
Slechte smoes! :-)

Donderdag 27 maart
Vroeg opgestaan en een beetje de omgeving
verkend. De oom van Abakoula heeft ons
stokbrood gebracht met thee. We w orden
opgehaald door de mensen van Tanakra, om
samen met hen naar de gouverneur van Tahoua te
gaan. Een schitterend huis, w aar het helaas (zoals
alle overheidsgebouw en) het w emelt van de
bew aking. Ook hier mogen w e niet fotograferen,
jammer hier zou ik enkele mooie foto’s kunnen
maken. De mensen in het huis kijken uit op een
grote valle i, die helmaal groen is. Prachtig, maar
helaas geen beeldjes om te laten zien. De
gouverneur is een uiterst vriendelijke man, die zich
De plaatselijke bouwmarkt
de tijd neemt om naar ons verhaal te luisteren. Ook
hij w il zijn medew erking verlenen aan Aman-Iman. Duidelijk benadrukt hij dat de mensen van
Tanakra door de lokale bevolking gekozen zijn. In de regio Tahoua w onen ongeveer 2.100.000
mensen. De gouverneur zegt het volgende over Assibite Akotey: “Zij is net een man, alleen met een
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w ikkelrok.” Uit zijn mond klinkt het als een heel groot compliment voor haar. Je merkt duidelijk dat
de gouverneur respect voor haar heeft. Na ongeveer 20 minuten geeft hij aan dat hij w eg moet.
Samen met de mensen van Tanakra vertrekken richting het kantoor van Hydrolique. Gesprek met
de directeur van Hydrolique. Situatie uitgelegd, dat we met Tanakra en Hydrolique in zee w illen
gaan en dat w e informatie nodig hebben om in Nederland voor te leggen aan onze sponsoren. We
krijgen van hem a lle informatie omtrent de regio Inadougoum:
 Putten
 Waterinstallaties
 Geologische gesteldheid
De problematiek van de regio Inadougoum, is bij elke organisatie bekend. Een van de redenen
waarom alle hulp w eggebleven of gestopt is, de infrastructuur van het gebied is heel erg slecht. Het
dorp is niet te bereiken met grotere wagens.
Jo en ik w orden in het huisje afgezet, terw ijl Aba nog even naar de bank moet. Hij heeft zijn
bankboekje in Niamey vergeten en gaat nu proberen of hij toch geld kan opnemen.
Nadat Abakoula van de bank terugkomt proberen w e alles even op een rijtje te zetten. We gaan
daarna weer terug naar het kantoor van Tanakra.
Op het kantoor van Tanakra proberen we enkele berichtje via hotmail te versturen, iets w at heel
langzaam gaat. Ook blijkt dat Tanakra in de computer een virus heeft. De virusscanner is hopeloos
verouderd. Via internet kijken of w e een virusscanner kunnen dow nloaden, dit gaat echter veel te
lang duren, dus op een andere manier. Jim even een mailtje sturen of hij geen oplossing w eet. Basja
kort gebeld en de afspraak gemaakt om ’s avonds iets langer te bellen. We geven de moed maar
op om de berichtjes alsnog verstuurd te krijgen, misschien straks nog eens proberen. Tussendoor nog
even naar de burgemeester van Tahoua geweest.
Geen prettige man, zelfs een beetje stugge,
arrogante en irritante man.
Onze magen knorren. We krijgen heerlijke
couscous van Assibite Even rusten en dan weer
terug naar het kantoor van Tanakra. Op het
kantoor hebben w e het verslag aangevuld van
onze reis. Weer een poging gedaan om de mailtjes
te versturen naar Basja en Jos. Na heel wat keren
proberen en veel geduld, zijn de mailtjes eindelijk
w eg.
Vanmiddag toch iets meer last van de hitte, maar
zeker ook van de vermoeidheid. Weer heerlijk
Voor het stadhuis v an Tahoua
gegeten, frietjes met rijst met een saus van kool en
aardappels. Uitpuffen en bijkomen, w e hebben afgesproken dat we ’s avonds met Tanakra
bespreken w anneer we naar Inadougoum vertrekken. Tegen de avond gaan we samen met de
oom van Abakoula naar zijn huis. Uit het koffer, dat de neef van Abakoula ons heeft gebracht,
halen w e een bal, pennen, kleurtjes en krijtjes. Na een tijdje door de w ijk gelopen te hebben, zijn w e
bij zijn huis aangekomen. De kinderen zijn hartstikke blij met de spulletjes die w e mee hebben
genomen. In een mum van tijd is de binnenplaats helemaal gevuld met kinderen vanuit de buurt.
Van de oom van Abakoula krijgen alle kinderen allemaal een pen, apetrots houden ze pen vast. Ze
w illen met de pen op foto. Als w e terug gaan naar ons huisje, loopt een oudere man met ons mee,
zodat w e niet verdw alen in de w irw ar van straatjes. Terug in het huisje staat er w eer warm eten
voor ons klaar.
We overleggen tijdens het eten hoe w e nu verder gaan. We vertrekken zaterdag naar het dorp en
w illen minimaal tw ee dagen blijven.
Nog even ‘snel’ een mailtje sturen naar Karin, met de vraag of zij het voorlopige verslag w il
doorsturen aan de thuisblijvers
Hoi schat,
Wil je deze documenten door sturen aan de leden van Aman-Iman. Ze staan in het outlook onder
Aman-Iman;
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Wij zijn helemaal zwart geworden en Abakoula helemaal blank van de vermoeidheid. Morgen
vertrekken we naar het dorp en bezoeken onderweg een aantal installatie. Geweldig nieuws
trouwens van Afrikanieuws
groetjes Fons
De smsjes van deze dag.
27 maart 2008 – 08.50 uur
Hoi tante Ans, Vanuit een heel warm Niger, 45 graden proficiat met uw verjaardag. Groetjes Fons

Vrijdag 28 maart
’s Morgens rustig aangedaan, ontbijten met stokbrood, w arme groente en thee. Abakoula en ik
gaan samen naar Hydrolique en Tanakra. Jo blijft achter, hij voe lt zich nog steeds niet helemaal fit.
Bij Hydrolique krijgen w e allerle i kaarten te zien en
w e mogen de nodige documenten meenemen, die
belangrijk zijn voor de voortgang voor ons project.
Daarna de mail van Basja lezen en op de stick
zetten, zodat w e straks hiermee verder kunnen. We
sturen haar onze aanvullingen door en vragen haar
om commentaar te geven. Abakoula en ik gaan
nog even de stad in om boodschappen te doen. Een
taxi krijgen in Tahoua krijgen is veel moeilijker te
krijgen dan in Niamey. Abakoula heeft zijn boekje
in Niamey vergeten, gelukkig dat het geen
probleem is. Euro’s kunnen hier niet gew isseld
w orden. We moeten naar een bank om de hoek,
Trots op hun pennen
deze is echter gesloten, dus helaas. Boodschappen
gehaald, inclusief droge koekjes voor Jo. Abakoula
laat voor de w inkel zijn nage ls manicuren, terw ijl w ij w achten op de auto van Tanakra. De man uit
de w inkel komt meteen spontaan alcohol brengen. De jongens die op de straat w erken, nemen het
niet zo nauw met de hygiëne. Terug in het huisje, wacht er w eer iemand op ons. Hij geeft ons als
advies om van de minister van Binnenlandse Zaken toch een soort commitment te krijgen. Terug in
Niamey zullen w e dit toch zeker proberen, misschien w el een goede manier om sponsors in Europa
over de streep te halen. De financiën even in orde maken en onze plannen bijstellen. Weer eten
gebracht door de mensen van Tanakra, lekkere spaghetti met saus van kool en aardappels. Weer
met heel veel olie klaargemaakt. Daarna alles ingepakt voor de reis naar Inadougoum. Abakoula
heeft drie origine le kleden gekocht voor ons. Morgen dus als echte Touareg door het land reizen.
Koffer met alle spulletjes ingepakt voor de kinderen, alleen de pomp voor de ballen is stuk. De oom
van Abakoula zal kijken of hij deze kan repareren. Abakoula is nog even naar de bank gew eest,
maar helaas geen euro’s inw isselen voor CFA. Hij krijgt het advies om op de zw arte markt euro’s te
w isselen voor CFA. Onder begeleiding van een militair heeft hij daar geld kunnen omw isselen. De
militair heeft zelf een hele tijd met hem gew acht totdat de handelaar komt opdagen. Dit noem je
pas service van de overheid!
Na het eten nog naar de vrouwen gegaan, die
voor Aman-Iman de armbandjes maken. De
vrouwen zijn bezig om bandjes te maken. Een
zeer arbeidsintensief w erkje. De vrouw en
kunnen ongeveer drie bandjes per dag maken.
Alles w ordt met de hand gedaan, looien, snijden,
kleuren, naaien etc. De brillen d ie ik
meegenomen heb, w orden meteen
uitgeprobeerd en bew onderd. Ook hier krijgen
w e weer een glaasje van originele thee
aangeboden. Op de terugw eg genieten w e van
een schitterend uitzicht over een groene valle i.
Terug in het huis je niet veel meer gedaan. We
Onze kanjers in Tahoua
zijn redelijk vroeg naar bed gegaan,
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morgenvroeg moet er w eer vroeg opgestaan w orden. Rond 6 uur vertrekken w e naar het dorp.
Het mailtje van Karin naar Afrika Nieuw s en het antw oord
hierop:
Geachte redactie,
Met grote interesse heb ik weer jullie nieuwsbrief bekeken. Ik
zou jullie aandacht willen vestigen op de website van de
jonge stichting Aman-Iman (water=leven): www.amaniman.nl De voorzitter van deze stichting, afkomstig uit
Niger, is op dit moment met twee bestuursleden i n Niamey,
Niger om voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een
veilige drinkwatervoorziening i n zijn geboortedorp
Inadougoum. Zijn doel: Het leven van zijn grote familie in
Niger makkelijker maken met steun van zijn huidige
thuisland Nederland. Op 5 april, zal het bestuur terugkeren
naar Nederland met ongetwijfeld een mooie amateurfoto en Een heel intensief werk
film reportage. Daarnaast hopen zij alle betrokken
bestuurders (ministerie en lokaal) gesproken te hebben met
positief resultaat. Wellicht is het dan voor jullie website interessant om een item aan de stichting
Aman-Iman te wijden. Voor contactadressen zie de website of via dit mailadres van Fons Bus van
de stichting.
Met vriendelijke groet en verder succes gewenst met jullie mooie website, Karin Bus Baltus
Beste Karin,
Bedankt voor je mail. Wij publiceren graag fotoseries op onze website. En zeker uit Niger!
Misschien wil jij aan de betreffende bestuursleden v ragen contact met mij op te nemen als zij weer
in Nederland zijn? Met vriendelijke groeten,
Bertil van Vugt
Hoofdredacteur AfrikaNieuws - Africa Interactive
Jansweg 42-E - 2011 KN Haarlem - + 31 (0)23 5315040
Mailtje van Fons naar Karin
Hoi schat,
Wil je deze documenten door sturen aan de leden van Aman-Iman. Ze staan in het outlook onder
Aman-Iman;
Wij zijn helemaal zwart geworden en Abakoula helemaal blank van de vermoeidheid.
Morgen vertrekken we naar het dorp en bezoeken onderweg een aantal installatie.
Geweldig nieuws trouwens van Af rika Nieuws. groetjes Fons
Mailtje van Maddy aan de Sily en Karin
Hallo meisjes,
morgen om 6.00 uur vertrekken ze van Tahoua naar Inadougoum.
Jullie weten dat daar geen elektriciteit is , dus als ze hun mobieltjes niet opgeladen hebben, kan het
zijn dat er ongeveer 2 dagen geen contact is.
Groetjes Maddy
Mailtje van Karin aan Maddy
Hallo Maddy,
Dank je voor je mailtje. Ik ga ervan uit dat ik pas maandag weer een sms-je krijg. Hopelijk verloopt
de reis naar het dorp voorspoedig en krijgen ze geen autopech of gezondheidskwaaltjes. Ik las dat ze
dinsdag weer gesprekken gepland hebben in Niamey met minister, consul en een ambassadeur.
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Nog heel wat voor de boeg, dus. Vrijdag gaan ze
giraffen kijken. Benieuwd wie meer opvallen, de
giraffen of drie vermoeide mannen... :-) Groetjes,
Karin.
Wij hebben ook een mailtje gekregen van Basja
Hi allemaal!
Hierbij mijn commentaar op jullie document! Jullie
aanpak is echt goed! Ik heb mijn opmerkingen in het
document gevoegd. GOOD LUCK TO YOU!
groetjes, Basja
Een water uitgave punt in Tahoua

Sturen haar direct een mailt terug
Hoi Basja,
Bedankt voor je mail en goede opmerki ngen. We gaan ermee aan de slag. Als we terug zijn moeten
we zeker bij elkaar komen om alles op elkaar af te stemmen.
Twee documenten gekregen van Hydrolique
groetjes Abakoula, Jo en Fons
De smsjes van deze dag.
28 maart 2008 – 10.49 uur
Lees mail op Hotmail of zonnet: Aanvullingen Basja m.b.t. jullie verslag. Ben voorzichtig op weg naar het
dorp. Groetjes
28 maart 2008 – 18.57 uur
Het is vandaag echt bloedheet. Al meer dan 400 foto’s.
Morgen om 6 uur naar het dorp. Zondag weert terug en
dinsdag naar Niamey. Daarna naar de minister, consul en
ambassadeur Canada. Vrijdag naar het grootste park met
giraffen. Groetjes
28 maart 2008 – 19.16 uur
Heb je de mail van Basja kunnen lezen? Vrijdag heb je
toch geen tijd voor giraffen i.v.m. terugreis...? Of blijven jullie
langer. Groetjes
28 maart 2008 – 19.51 uur
Mail gelezen. Vrijdag pas om 22.00 uur vertrekken,
dus tijd zat. Bel je ma even? Knuffel.
28 maart 2008 – 21.01 uur
Gaan jullie met een auto? Wie van jullie heeft
W erken aan een forage
autotechniek in zijn pakket? Veel succes en probeer files te
mijden. Ook groetjes van je moeder.

Zaterdag 29 maart
De wekker gaat om half vier, w assen en
aankleden. Matig ontbijten en alle koffers buiten
zetten. Dan wachten w e op de auto van
Tanakra. Om half zeven vertrekken w e eindelijk
richting Inadougoum. Het eerste stuk van de reis
gaat nog over een redelijke w eg, maar al snel
zitten w e in de w oestijn en w ordt het hobbelen en
klotsen. Onderw eg zullen we enkele plaatsen
aandoen, om daar te kijken naar de verschillende
mogelijkheden om w ater te krijgen. De eerste
stopplaats is Afala. Hier is een Franse organisatie
(Foraco) bezig om een forage aan te leggen. Een
De forage in Afala
gigantische klus. Heel veel apparatuur is hier met
grote opleggers naar toegebracht. De mensen van het dorp vangen zelfs al het vuile w ater al op,
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om de gebruiken. Even verder op is een klein
meertje ontstaan, hier spelen een paar kinderen in.
Ze hebben plezier voor tien. Van de opzichter
krijgen w e uitleg over het hele project. Midden in
het dorp zien w e nog 2 w aterputten. De eerste
waterput w ordt het w ater omhoog gehaald met
behulp van grote vliegw ielen. Deze pomp w erd
gefinancierd door War Child. Vrouw en en kinderen
w erken hard om het water naar boven te krijgen.
De tw eede ligt midden in het dorp en is een open
gecementeerde waterput. Ook hier zijn de mensen
w eer zeer inventief bezig. Met behulp van
autovelgen w orden de grote leren zakken gevuld
Een waterput wordt druk bezocht
met water omhoog getrokken. De put heeft een
diepte van ongeveer 25 meter. Weer in de auto stappen en naar onze volgende plaats. In Taza ligt
de tw eede forage, net even buiten het dorp. Onze chauffeur w eet zich kundig door de soms smalle
straatjes heen te manoeuvreren. De forage hier is bijna klaar, alleen de w aterleiding naar het dorp
ontbreekt nog. Taza heeft zelfs naast de forage
een kleine kliniek liggen. In het dorp drinken w e
thee en iedereen komt even kijken naar die
mensen uit Europa. Heerlijk zo’n kopje thee met
stokbrood. De Chief vertelt ons dat sinds de
forage gerealiseerd is, de levensstandaard van het
dorp er zeker op vooruit is gegaan. De komst van
deze w aterinstallatie is heel goed gew eest voor
het dorp.
Na heel w at zandbakken, hobbels, kuilen, bergjes
komen we bij het grote meer aan, w aar
Inadougoum het w ater moet halen. Het meer is
W aterputten in het droog gevallen meer
al lange tijd drooggeva llen. Enkele mannen en
jongens proberen nog, door zelf gegraven
waterputten in de meerbodem (6 tot 10 meter) nog w at w ater naar boven te halen. Het water is
sterk vervuild. Ook het vee komt hier drinken. De oude putten van het vorige seizoen zien w e
duidelijk nog liggen, he lemaal uitgedroogd en niet meer te gebruiken. De mensen uit het dorp
komen, met ezeltjes w ater halen, een heel tijdrovend w erkje.
Na ongeveer 25 minuten rijden met de auto komen w e aan in het dorp. De auto w ordt omringd
door alle dorpsbew oners. Iedereen w il Abakoula en zijn 2 reisgenoten verw elkomen. Honderd
handjes schudden en vaak niets van elkaars taal
begrijpen, maar de ontvangst is zo hartelijk, dat je er
een brok van in je keel krijgt. Het w eerzien van
Abakoula en zijn moeder is heel emotioneel.
Hartverw armend al die mensen, die zijn gekomen
om Abakoula w eer te zien. Abakoula had liever
gezien dat zijn moeder een paar dagen naar Tahoua
zou zijn gekomen, maar jammer voor hem is dit niet
door gegaan. Hij heeft nu eigenlijk een veel te korte
tijd om met zijn moeder door te brengen. Heel w at
traantjes w orden w eggepinkt door iedereen. Jo en ik
blijven even op afstand staan kijken. De broer van
Abakoula heeft voor ons een slaapplaats
Groepsfoto
klaargemaakt. Drie hele grote matrassen in een
kleine ruimte, een paar tuinstoelen en héél w arm. De koffers w orden binnen gezet en w e kunnen
even uitpuffen in het huisje. Niet voor lang, w ant iedereen w il even langs komen. Tussendoor
probeer ik een sms te versturen, maar helaas in het dorp is geen bereik, dus wachten tot maandag.
De Chief van het dorp komt ons hoogst persoonlijk w elkom heten. Hij vindt het een eer, dat w ij van
zover zijn gekomen om zijn dorp te komen bezoeken. Alleen al onze komst naar het Inadougoum
heeft voor de mensen hier een grote betekenis. De Chief vertelt hoe trots hij is op Abakoula, die al
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zoveel jaar w eg is maar het dorp niet vergeten is. Abakoula w il dit vertalen, maar aan alle
gezichten zien w e precies wat er gezegd is. Het is heel stil in het huisje. De rest van de middag foto’s
gemaakt en ons met de kinderen van het dorp bezig gehouden. Jo heeft zelfs liedjes met de
kinderen gezongen en w as super gezellig. Je ziet dus dat taal geen barrière is om met elkaar te
communiceren. We hebben met heel veel hulp van de dorpsbew oners de drie ballen opgeblazen.
De kinderen rennen achter de ballen aan alsof hun leven er van af hangt. Een gezellig geschreeuw
en geroep weerklinkt door het dorp. Iedereen komt kijken w at hier aan de hand is. De jongens
voetballen en de meisje mogen toekijken. Tegen de avond gaan w e naar de oma van Abakoula.
Ze moet ver over de 90 zijn en volgens vele n de oudste vrouw in Niger. Jo en ik w orden door haar
gezegend. Een hele krachtige hand houdt mij heel
stevig vast. Een heel spiritueel moment, om in haar
nabijhe id te zijn. Je w ordt er helemaal stil van en je
voelt je geraakt door deze vrouw , die zoveel mee
heeft gemaakt in haar lange leven. Voor haar hoop
ik dat ze nog in goede gezondheid lang mag blijven
leven, met de dorpsbew oners die haar vereren. Om
in het Tamasheq te vertalen: inshalah.
Bij Jo hetze lfde, alleen hij heeft weer eens ‘geluk’.
Alle vrouw en in Niger pruimen, zo ook de oma van
Abakoula. op gegeven moment spuugt zij, net vlak
voor de voeten van Jo, die zonder sokken in zijn
Oma
sandalen liep.
Met de jeugd in onze kie lzog naar het voetbalveld
van Inadougoum. Tw ee heuse teams, met
voetbalbroeken en shirts, spelen een w edstrijdje.
De meeste jongens voetballen zonder schoenen,
maar trappen tegen de bal. De spelers in
Nederland zouden dit ook eens moeten
proberen!!
Tijdens onze w andeling naar het dorp een
prachtige zonsondergang gezien. Het gaat w el
snel hier, zo is het nog licht, schemering en dan
donker.
De Chief zou rond 19.30 uur een vergadering
beleggen, maar dit gaat w aarschijnlijk vandaag
niet gebeuren. Hopelijk ergens morgen in de loop
Voetballen, pret voor tien
van de dag. De rest van de avond babbelen en
nog eens babbelen. Als we w illen gaan slapen is het in ons huis je niet om te harden. We besluiten
om buiten te gaan slapen. Het halve dorp w ordt gemobiliseerd om buiten alles klaar te maken. De
binnenplaats w ordt schoongeveegd, er w orden rieten matjes gehaald en onze matrassen w orden
naar buiten gebracht. Als we w illen meehelpen, w ordt dit resoluut van de hand gewezen. We
krijgen nog dekens om op de matrassen te leggen. De klamboes hangen w e op aan een draad, die
w e tussen tw ee bomen spannen. Ik kruip in mijn slaapzak en zie boven mij een prachtige
sterrenhemel. Duizenden sterren en nog een duizenden sterren. Slapen lukt niet, zo onder de indruk
raak je van deze sterrenhemel. Met muziek van Einaudi en vooral met het nummer “Tw o Sunsets” ,
duizelt het mij van de vele emoties, indrukken en gedachten van de afgelopen dagen. Een ding
w eet ik zeker: de droom van Abakoula droomt hij niet meer alleen. Ik droom met hem mee en ik
ben er van overtuigd dat onze droom uit gaat komen. Er spoken heel veel gedachten door mijn
hoofd. Ik moet die proberen vast te houden en zeker als ik thuis ben allemaal op papier zetten.
Mailtje van Maddy aan Karin
Hallo Karin,
Abakoula heeft me vandaag om ongeveer 12.00 uur gesms-d dat ze goed aan gekomen zijn in Inadougoum.
Ik denk dat ze toen al langer dan een uur daar waren, want als je daar aankomt wordt je verwelk omt door
het hele dorp. Als zoals hij gezegd heeft ,het vervoer inderdaad om 6.00 uur vanmorgen zich gemeld heeft,
dan kan het zijn dat ze tussen 9.30 en 10.00 uur al daar waren. Het was natuurlijk ook in het belang van
de chauffeur om z o vroeg te vertrekken , want als je moet rijden tegen de 40 graden aan, zal geen pretje
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zijn. Je hebt trouwens vanaf Tahoua maar enkele kilometers weg, voor de verdere rest is het zand(bak) en
rulle grond, misschien zelfs door de beplante velden. Dus
ik kan je wel zeggen dat Fons blij is als hij weer op de
gewone weg zit.(in plaats van hobbel/hobbel/hobbel) Het
lijkt me trouwens moordend, dat ze dinsdag alweer in
Niamey moeten zijn, dat betekent dat ze maandag de
bus weer terug moeten nemen, die komt meestal rond het
middaguur. Abakoula neemt voor ons, dus ik denk nu
ook voor hun, een lunch mee van stokbrood met gebakken
ei , voor onderweg, die laat hij altijd door een nabij gelegen
restaurant klaar maken. Want stokbrood kaas of z o
kennen ze daar niet. Als ze maandag vertrekken
betekent dus ook dat ze morgen al terug in Tahoua
Het stenenproject van Swiss Aid
moeten zijn. Ik had nog wel tegen Abakoula gezegd, dat
hij de vluchten moest laten bevestigen door Faycal, dan hadden ze niet zo'n haast hoeven te hebben, dinsdag
in Niamey lijkt me kapotmakerij. Maar ja, als ze eenmaal daar zijn kunnen ze een paar dagen , hoop ik, op
hun gemak doen. Ik heb trouwens altijd de giraffen moeten missen, die zouden even voor Niamey zijn, dus
eigenlijk vanaf de weg misschien te zien , alleen voor ons hebben ze zich altijd verstopt.
Groetjes Maddy

Karin mailt haar ook terug.
Hallo Maddy,
Wat leuk dat je me gedurende de reis, zo trouw van informatie voorziet. Aangezien Fons me
weinig vertelt in zijn natuurlijk korte sms-jes, hoor ik ook nog eens wat(vanmorgen 9.30u. sms
van Fons: "we zitten thee te drinken, midden in de woestijn!Al 400 foto's, groetjes"). Ik kan me
door jouw verhalen tenminste een beetje voorstellen hoe het daar is. Het reisschema dat ze hebben
gemaakt, lijkt me inderdaad zeer vermoeiend. Ze hadden beter een dag langer in Tahoua kunnen
blijven. Maar ach, ze zullen er wel een reden voor hebben. Misschien waren de minister, consul en
die ambassadeur woensdag verhinderd. Ik heb begrepen dat ze vrijdagavond om 22.00u vertrekken
en ik hoop dat er dan niet weer lastige douanebeambten hun koffers i npikken. Jo zou zijn nieuwe
ballofoon in het lege koffer van Fons stoppen. Ben benieuwd! Nogmaals dank voor je mailtje; ik ga
mijn kinderen weer even bijpraten. Groetjes, Karin.
Om half tien ’s avonds krijgt Karin nog een mailtje van Maddy
Karin,
de controle op de terugweg is niet zo streng,alleen 22.00 uur 's avonds; betekent ongeveer 3 uur
minstens wachten voor vertrek in een kale hal, zonder de geneugten van Europa, want je kunt niet
even koffie drinken in het restaurant, het is dan ook nog middenin de nacht, sowieso vermoeiend,
en dan nog de wachttijd en overstap in Tripoli. Ben maar niet bang , de heren amuseren zich
ondanks de temperatuur en de hectiek toch wel. Weet wel dat hij blij is als hij terug is, nl. een
lekkere stoel of bank, een wc waar je tenminste nog op kan zitten ( in Niger is het voornamelijk
een gat buiten in de grond, met hopelijk genoeg afscherming (qua muur) er omheen.
welterusten Maddy
De smsjes van deze dag.
29 maart 2008 – 12.47 uur
Geniet ervan!!!

Het stenenproject van Swiss Aid
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Zondag 30 maart.
Rond 6.15 uur w akker geworden. Ik heb het
vannacht zelfs koud gehad. Gelukkig dat ik een
goede slaapzak meegenomen heb. ’s Morgens is
het ook best nog w el fris. Het heeft behoorlijk
gewaaid, het zand is zelfs door de klamboe heen
gekomen en mijn slaapzak en matras zit onder het
zand. Het waait trouw ens nog steeds behoorlijk
hard. Je eet zelfs zand, maar dit alles kan niet op
tegen de rust die er heerst in het dorp. Heel
langzaam ontw aakt iedereen. De moeder en zus
van Abakoula komen vragen hoe we geslapen
hebben. Ik laat Abakoula vertalen dat ik gew eldig
geslapen heb en nog nooit zo’n mooie en
De vergadering in het dorp
indrukwekkende sterrenhemel heb gezien. “Ik ben
pas heel laat in slaap gevallen. Ik ben alle sterren gaan tellen en toen ik bij 5 miljoen kw am ben ik
de tel kw ijt geraakt en maar opnieuw begonnen”. Beide vrouwen schieten helemaal in de lach.
tijdens het ontb ijt komen nog meer mensen vragen hoe w e geslapen hebben. Abakoula vertelt nog
een paar keer het verhaal. De dorpelingen
moeten volgens mij toch w el een vreemde indruk
gehad hebben van die kerel die de sterren geteld
heeft. Na het ontbijt w orden w e gehaald om de
dorpsvergadering bij te w onen. Helemaal in
Touaregkleding komen w ij aan bij de
vergaderplaats. Al heel w at mensen hebben zich
verzameld. Assibite, Abakoula, Jo en ik krijgen
plaatsen in de schaduw aangeboden. De Chief,
alle hoofden van de omliggende
dorpsgemeenschappen, de belangrijke vrouw en
van het dorp (o.a. de vroedvrouw, de leidster van
het stenenproject, de voorzitster van de vrouw en)
De Chief krijgt van Abakoul a de folder
waren aanw ezig. Verder iedereen die maar
enigszins nieuw sgierig is. Voordat w e eindelijk aan het officiële gedeelte van de vergadering konden
beginnen, w erd er heel wat heen en w eer geschoven. De vergadering w ordt door de geestelijken
geopend met een gebed. Daarna worden alle belangrijke personen aan ons voorgesteld door de
Chief van het dorp. Dit w erd vaak onderbroken,, door allerlei instemmende bevestigen door de
aanw ezigen. De vergadering kent ook zoiets als een voorspreker. De man kondigt aan w ie er
spreekt, roept vaak er bevestigend tussendoor en
herhaalt ook hetgeen gezegd is. Het klinkt best w el
hilarisch. De man roept men een hele hoge stem en
allerle i gebaren de vergadering toe. De Chief zegt

De vrouwen van het dorp

De mannen van het dorp
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dat w ij w elkom zijn in het dorp en dat hij zeer blij is met ons initiatief. Assibite Akotey van Tanakra
vertelt het dorp hoe belangrijk het is om schoon drinkw ater te hebben en wat hier allemaal mee
samenhangt. Ook de Chief geeft aan dat het dorp een eigen verantw oordelijkheid heeft en dat ze
die ook moeten nemen. Alleen al onze
aanw ezigheid is al belangrijk voor het dorp.
Abakoula w ordt nogmaals door de Chief geroemd,
dat hij na zoveel jaren de mensen en het dorp nog
steeds niet vergeten is. Hij zegt dat Abakoula het
dorp nog steeds in zijn hart meedraagt. Abakoula
mag de vergadering ook toespreken. Hij begint met
ons voor te stellen aan de mensen. Ook hij geeft aan
dat het belangrijk is om schoon drinkw ater te
hebben in het dorp. Wij zijn naar het dorp gekomen
om te bekijken wat er mogelijk is en hoe w e verder
kunnen. We kunnen echter helemaal niets beloven,
alleen dat w e onze uiterste best zullen doen. De
In het schooltje van het Inado ugoum
folder w ordt door Abakoula uitgedeeld en iedereen
bekijkt deze heel enthousiast. Wij w illen heel graag een video-opname maken van alle
dorpelingen, terw ijl deze zeggen “Mooi w eer de Leeuw, bedankt” We proberen het w el, maar pas
als Sidi erbij geroepen w ordt lukt het een groot deel van de dorpelingen het zinnetje na te zeggen.
Sidi is natuurlijk apetrots dat hij voor de vergadering dit heeft mogen zegge n. Na enkele
ceremoniële handelingen (o.a. het overhandigen van de folder en de officiële papieren) w ordt de
vergadering afgesloten met een gebed. De hele
gemeenschap loopt met ons mee naar het schooltje in
het dorp. Het schooltje telt 5 klassen en is vandaag
dicht, maar de leerkracht w eet toch heel w at
kinderen te bew egen om plaats te nemen in de
bankjes. Iedereen gaat ook mee naar binnen. De
meegenomen spulletjes w orden aan de leerkracht
van de school gegeven. Iedereen is blij met alle
spulletjes, voor de school vaak gew oon pure luxe. De
kinderen zingen iets voor ons. Het gaat echter niet
helemaal zoals de meester dit zou w illen. Een beetje
vals en door elkaar zingen, maar w el uit volle borst
en vol overgave en enthousiasme. Op de vraag van
In het schooltje van het Inado ugoum
Abakoula w ie van de ouders echt kunnen lezen
steken maar een paar kinderen hun vinger op. Er moet dus nog heel w at gebeuren op het gebied
van onderw ijs. Na een uitbundig afscheid, heel veel zwaaien en handjes geven, verplaatst het
gezelschap zich naar het centrum van het dorp. We
w orden uitgenodigd in een soort ‘dorpshuis’ te komen
zitten. Abakoula en ik gaan nog even naar de
vrouwen van het dorp, die voor de Stichting de
armbandje maken. Ook hier w orden de brillen
meteen uitgeprobeerd. In een klein hutje w erken
ongeveer 6 vrouw en en een oom van Abakoula. De
auto staat klaar om te vertrekken naar Tahoua, we
mogen echter nog niet gaan voordat voor ons
muziek gemaakt is door de jeugd en w ij gegeten
hebben. Met een snaarinstrument, een soort
Dansen e n muziek
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eensnarige viool, w ordt muziek gemaakt er gezongen. De jongens en de meisje w orden uitgenodigd
om in de kring te dansen. De kinderen hebben veel plezier bij deze dans. Het lijkt w el of het de
bedoeling is om zoveel moge lijk zand te doen opwaaien. Sow ieso hoe meer stof hoe meer hilariteit.
Ook enkele vrouw en komen kijken en een enkeling w aagt een aantal stapjes in de kring. Ook Sidi
is w eer van de partij, veel gelach en giechelig, w anneer hij enkele pasjes in cirkel maakt. De
kinderen blijven gew oon doorgaan met zingen en dansen, terw ijl w ij binnen het eten krijgen. Na
het eten toch afscheid nemen van alle dorpelingen en
terug naar Tahoua. Het dorp is uitgelopen om ons uit
te zwaaien en in het begin is het stil in de auto.
Iedereen heeft zo zijn e igen gedachten, indrukken en
emoties van de afgelopen dagen. Onderw eg stoppen
w ij nog bij een gigantisch meer (Guemban). Een
aantal dorpen uit de omgeving haalt hier het w ater.
Je zou verw achten dat rondom het meer een heel
groot dorp gebouw d is. Nee, dus. Dit heeft volgens
Abakoula weer te maken met allerlei etnische
redenen. Je gaat niet zomaar van het ene dorp naar
een ander dorpsgemeenschap.
Verder over hobbelige w egen en grote zandbakken.
De kanjers van Inadougo um
Onderw eg zien we nog verschillende vrachtauto’s,
volgepakt met goederen en mensen, die naar Taza gaan, voor de w ekelijkse markt. Je vraagt je af
hoe veilig zo’n transport w el eigenlijk is. De mensen op de vrachtauto’s hebben hier kennelijk geen
probleem mee. Het is zelfs gew eldig als de vrachtauto met hoge snelheden over kleine heuveltjes
heen springen. Bij een grotere heuvel moeten de mensen uitstappen en verder lopen. Als de
vrachtauto dan de top heeft gehaald, kan iedereen w eer instappen en gaat de reis verder. Tegen
20.30 uur zijn w e terug in Tahoua, moe zw eterig en onder het zand. Eerst heerlijk douchen, eten en
dan op de bank uitpuffen van de reis. De rest van de avond gew oon bijkomen van de afgelopen 2
dagen. Abakoula gaat nog even met zijn oom mee en Jo en ik lopen nog even naar het w inkeltje
op de hoek van de straat. Hier even een cola gedronken en de oude man w eer blij gemaakt met
een ‘echte Engelse conversatie’. In het huis je hebben Jo en ik nog even alle landkaarten bekeken en
bestudeer en dan heerlijk slapen.
De smsjes van deze dag.
30 maart 2008 – 9.40
Midden in de woestijn thee drinken. We zitten in
Taza. Om 7 uur vertrokken uit Tahoua
30 maart 2008 – 14.37
Aangekomen in het dorp. Hartelijk ontvangst.
Weinig tot geen bereik. Ik hoop dat dit dus aankomt.
30 maart 2008 – 15.25 uur
Zit je weer in de auto in de grote zandbak? Waren ze
blij met de koffer van Sinterklaas?
30 maart 2008 – 16.38
We zijn net terug in Tahoua. Hele vermoeiende
dagen. Geweldige sterrenhemel. Buiten geslapen met muziek
De mensen van T anakra
van Einaudi (two sunsets). Staat op de pc. Groetjes
30 maart 2008 – 20.03 uur
We gaan ook wel buiten liggen, in kou en regen, zelfs de hond wil niet naar buiten. So be prepare don
Saturday. Rust maar uit in de hobbelbus morgen

Maandag 31 maart.
Na het ontbijt, een vergadering bij Tanakra. Het doel van deze lange bijeenkomst is, om helder te
krijgen w ie de mensen van Tanakra zijn en verder om te bekijken hoe w e in de toekomst verder
gaan met elkaar. Na de vergadering gaan de mensen van Tanakra de documenten klaarmaken
voor ons, om mee te nemen naar Europa. Ondertussen proberen Jo en ik de computer van Tanakra
w eer virusveilig te krijgen. Echt lukken w il het niet. Waarschijnlijk gaat toch echt alles anders en
langzamer in Afrika. Abakoula is ondertussen naar de bank vertrokken en w ij w orden afgezet in
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ons huisje. ’s Middags proberen w ij het nogmaals, maar dan hopen w e een echte virusscanner te
hebben. Als middageten krijgen w e rijst en couscous, met een saus van kool en aardappels. Weer
heel veel olie gebruikt. Toch oppassen, dat je niet teveel van deze saus eet, anders…… ‘Middags
terug naar het kantoor van Tanakra. Nu is het eindelijk ge lukt om de virusscanner op hun PC te
zetten. We krijgen enkele documenten mee, die w e
straks in Europa moeten laten vertalen De brief van
onze samenw erking vertalen en dan als Stichting een
antw oord sturen.
Tegen 4 uur gaan w e even terug naar de vrouw en,
die voor ons de bandjes maken. Zij maken ook nog
allerle i andere mooie spulletjes. Al snel heb ik enkele
mooie spullen uitgezocht en nu onderhandelen over
de prijs. Deze onderhandelingen lopen via Abakoula.
We komen w el tot een prijs, maar de vrouwen w illen
dan precies w eten, w at elk onderdeel dat kost. Jo
heeft de oplossing. De dingen krijgen a llemaal een
prijs en de tw ee sleutelhangers voor niets met een
De markt van Tahoua
kusje. Abakoula vertelt de vrouw en, wat Jo heeft
voorgesteld. De vrouw en liggen he lemaal in een deuk als ze dit horen. Toch moet de oom van
Abakoula de uitkomst brengen. Hij w ordt gebeld. Als Albachir erbij is de koop snel gesloten. Als Jo
opstaat en een van de vrouw en een kusje w il geven w ordt er weer hilarisch gelachen. We nemen
afscheid en lopen dan richting het centrum van
de stad. We w illen even de grote markt van
Tahoua bezoeken. Onderw eg merkt Abakoula
dat hij zijn beurs niet bij zich heeft, dus eerst
terug naar het huisje. Gelukkig de beurs ligt op
zijn matras. Nu nog even snel naar de markt. Bij
de markt aangekomen is er nog maar w einig
activiteit. Deze w ordt elke dag gesloten om
19.00 uur. De mensen zijn al vlijtig bezig om a lles
op te ruimen. We zijn er toch nog even overheen
gelopen, je proeft dan toch de sfeer die er elke
dag hangt.
De markt van Tahoua
Op een brommer naar het kantoor van
Tanakra, de papieren liggen k laar voor ons.
Gelukkig viel het reuze mee achter op die scheurbrommers. We hoeven echter niet naar het huisje
achterop die brommers, gew oon achterin de auto van Tanakra. In het huisje aangekomen is er
w eer eten en ook nog visite. Abakoula praat honderd uit, met de mensen. Hij geniet zichtbaar van
alles w at hij kan vertellen en hoort. Heerlijk toch zo’n belangstelling. Als Abakoula nog iemand
gaat opzoeken lopen Jo en ik w eer een stukje. Op de hoek van de straat nog even een colaatje
drinken. De verkoper kan w eer zijn hart ophalen, met de paar w oorden Engels. Helemaal
gelukszalig laten w e de man w eer alleen en lopen terug naar het huisje. Hier alles in orde gemaakt
voor ons vertrekt naar Niamey morgenvroeg.
Een mailtje van Maddy aan Karin
Hoi Karin,
Ik heb net een sms-je gehad, dat ze inderdaad gisteren terug zijn gekomen naar Tahoua.
Toch vertrekken ze morgen pas naar Niamey.
Groetjes Maddy
Karin mailt haar het volgende terug
Hallo Maddy,
Volgens het laatste sms-je van Fons vertrekken ze morgen om 6.00u. met de auto van Tanakra
vanuit Tahoua naar Niamey. Is misschien comfortabeler dan met de bus en wellicht sneller. Zo
kunnen ze denk ik op dinsdag, de afspraken in Niamey op tijd halen. Fons vond de afgelopen
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dagen inderdaad erg vermoeiend. Het laatste deel van de reis zal wel weer rustiger worden, zodat ze
niet helemaal totaallos terugvliegen. Hopelijk verlopen de gesprekken morgen ook weer positief.
Groetjes, Kari n.
De smsjes van deze dag.
31 maart 2008 – 9.29
Hoi Nikki. Hoe was het in Berlijn? Proficiat met je verjaardag. Het is hier meer dan 45 graden. Fons
31 maart 2008 – 12.40 uur
Heb mail naar Nikki doorgestuurd. Ik ga weer verder met geld verdienen!
31 maart 2008 – 18.15 uur
Hee hee dank je wel! Berlijn was ook leuk, nog veel plezier daar! Groetjes van Pip. Doeidoei Nikki
31 maart 2008 – 20.19
We gaan morgen met de auto van Tanakra. Rond 6 uur vertrekken. Ik heb al zand en 2 lavastenen. Groetjes
31 maart 2008 – 21.16 uur
Baby van Inke heet Dianta. Denk je aan die foto in het Afrikaanse zand … Groetjes
31 maart 2008 – 21.37
Hoi moeke, even een berichtje uit Afrika. Warm 45 graden overdag, nu nog meer dan 30 graden. Morgen
terug met een auto terug naar de hoofdstad. Knuffel Fons

Dinsdag 1 april
We staan vroeg op om te vertrekken met de auto,
een Toyota Landcruiser van Tanakra naar Niamey.
Het zal wel w eer een lange reis w orden, van heel w at
kilometers hobbelen en slechte w egen. Over soms
goed begaanbare w egen maar vaak hobbelige
zandw egen. Enorme gaten in de w egen komen we
vaak tegen op onze reis. De afstand tussen de twee
steden ligt niet vast, volgens Abakoula 700
kilometer, volgens de anderen 540 omdat ze een
stuk afgesneden hebben. In ieder geval zijn de eerste
paar honderd kilometer erg slecht. Veel grote gaten
in de w eg, waardoor de auto echt moet stoppen en
dan w eer rustig verder kan rijden. De gemiddelde
Een file!!!!
snelheid ligt daar dan ook laag. De bus op de
heenw eg reed veel sneller, maar die knalde daar dan ook gew oon door en over alles heen. In de
bus vlogen w e dan ook van links naar rechts…
Om de paar kilometer, meestal bij dorpen, staan
politieposten en péages (posten waar je tolgeld moet
betalen). Bij vertrek vanuit Tahoua moeten w e tolgeld
betalen voor de w eg naar Niamey, en bij elke post moeten
w e dit kaartje w eer laten zien. Dit functioneert dus goed. Bij
de posten is de weg afgesloten d.m.v. een touw , dat aan twee
olievaten links en rechts van de weg hangt. Is het kaartje
goed, laten ze het touw zakken en mag je verder reizen.
Na ongeveer tw ee uurtjes rijden stoppen w e bij een
w egrestaurant “Van der Valk”. Ik mis alleen de kaketoe er
boven op. . Omelet is het enige w at er te krijgen is, met een
stukje stokbrood en thee Lipton. Het doek wat in de opening
van de keuken hing zag er veelbelovend uit, dus ik denk dat
de keuken er erg schoon uit heeft gezien. Ook bij dit
restaurant kom je vaak bedelaars tegen. Jonge kinderen,
oudere mannen vaak met een kind erbij, deze moeten dan
Een ontmoeting op de terugweg
geld vragen. Ook zie je hier veel gehand icapten en je kijkt
dan onbew ust deze mensen aan. Je schrikt van het beeld w at
je ziet en e igenlijk w il je het liefst deze mensen helpen. Maar waar begin je aan, het is vaak een
druppel op een gloeiende plaat. De beelden neem je w el mee in je gedachten en ik denk ook dat je
ze niet meer kw ijtraakt.
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Als w e ongeveer op de helft van onze reis zijn, krijgt
de auto pech. De president van Tanakra zet ons af
bij een klein w egrestaurant. Hij gaat naar een
garage even verder op. Er is zand tussen de
remschijven gekomen. Terw ijl w ij een colaatje
drinken w ordt de auto gerepareerd. Tegenover het
w egrestaurant is een stop voor grote vrachtauto’s.
Deze zijn vaak overladen met allerlei goederen. Ook
w ordt er nog gesleuteld aan de vele vrachtauto’s
Een vrachtauto viel extra op. De hele zijkant van
voren w erd aan elkaar gehouden met touw en tape.
Wat zou de APK in Nederland hiervan smullen,
maar ja in Niger gaan ze gew oon de w eg op en
Huizen langs de weg van T ahoua naar Niamey
blijven ze rijden totdat ze helemaal uit elkaar vallen.
Ook hier w eer veel bedelaars. Een knulletje, hij kon heel slecht lopen, w erd voortdurend door
andere jongens getrapt en geslagen. Je ziet het w el, maar staat er machteloos tegenover. Terw ijl w e
naar de garage lopen, heb ik hem snel een paar
CFA in de handen geduwd. Opeens staan er wel 10
kinderen om je heen, allemaal vragen om ge ld of
eten.
In de “garage” w erkten w el 4 mensen aan hetzelfde
probleem. Wij moesten nog een 30 minuten
wachten, gelukkig onder een rieten afdak. Nog een
kleine tussenstop voor mens en auto. Ook hier zie je
w eer veel kinderen die bedelen en naast de auto
komen staan. Het blijft heel moeilijk om deze
kinderen niets te geven, maar ja … ..
De infrastructuur in Niger is erg slecht, geen treinen,
Zomaar langs de weg
vliegtu igmaatschappij, slechte w egen. Er w ordt wel
aan de w eg gewerkt, de laatste tweehonderd kilometer naar Niamey w as goed. Net als in heel
Afrika zie je ook van die meters te hoog beladen vrachtauto’s en ook ezelskarren die vier meter
hoog beladen zijn met stro etc. Onderw eg zien we ook veel kleine dorpen, huizen van leem of stro,
met voorraadschuren van leem Eindelijk na meer dan 10 uur reizen terug in Niamey. Snel al die stof
af douchen en dan een heerlijke kop thee.
Mailtje van Karin naar Maddy over de nieuw e foto’s
Hoi Maddy,
De site is zojuist bijgewerkt met o.a. mooie foto van Abakoula en je schoonmoeder.
Kijken dus!
Groetjes, Kari n.
Maddy mailde haar het volgende terug
Hallo Karin,
Toevallig had ik ze net op het werk gezien, vanmorgen dus, het zijn prachtige foto's, het is
ongelofelijk dat oma nog leeft, de laatste keer was ze bijna blind en kwam ze nergens meer. En
zoals vele oude mensen zag ze spoken, ze meent nog altijd dat haar schoondochters haar slechte
dingen toewensen, dat ze haar vervloekt hebben, maar zegt ze dan "'s nachts komt er een engel en
neemt alle kwaads weer mee....."
groetjes Maddy
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Mail naar Karin
Hoi schat,
We zijn net terug uit Tahoua; We hebben meer dan 10 uur in de auto geweten. Soms waren de
wegen goed, maar vaak hobbelig, kapot of helemaal niets. In
het dorp was het geweldig. We werden groots ontvangen door
de dorpelingen. Alle kinderen kwamen kijken naar die drie
uit Europa. Dus aan belangstelling hadden we geen gebrek.
Het dorp moet water halen uit een meer dat helemaal droog is
gevallen, men graaft dan nog putten van ongeveer 6 tot 10
meter diep in de bodem van het meer, zo kan men het
uithouden tot het volgende regenseizoen. We hebben onder de
Afrikaanse sterrenhemel geslapen, je weet niet hoe mooi dat
is, alleen maar sterren en nog eens sterren. De dag daarna
met alle belangrijke dorpelingen een vergadering. Daarna de
school bezocht en de vrouwen die de bandje maken. We
mochten niet vertrekken voordat we gegeten hadden en ze
muziek voor ons gemaakt hadden. Vanavond eten met de
mensen van Tanakra. Donderdag en vrijdag willen we een
Straatkinderen
beetje voor onszelf houden. We gaan dan enkele markten
bezoeken in Niamey; het giraffenpark buiten de stad en nog
een aantal leuke dingen. Volgens de papieren vertrekt het vliegtuig vanuit Tripoli om 8.45 uur
vanuit Tripoli. De vlucht duurt 2 tot 3 uur, dus kijk maar hoe laat jullie vertrekken. Dikke
knuffel
Ook Maddy heeft w eer gemaild naar Karin, zo houden ze elkaar op de hoogte
Hoi Karin,
Ja, behalve dat Abakoula me gisteren om 23.30 nog gesms had voor nog wat money!!!! (ik denk
dat ik ook eens lekker de stad in ga winkelen), heeft hij me vanmorgen nog een berichtje gestuurd
dat ze met de auto van een instantie gingen, waarmee ze gaan samenwerken. Ik hoop inderdaad
dat ze zich ontspannen de laatste dagen. Maar je kunt er wel vanuit gaan dat ze moe zijn van de
vlucht zaterdag, tenslotte zijn ze dan "onderweg" van 22.00 uur vrijdag tot zaterdag 12.00
uur(als er geen vertraging is). Abakoula klonk al vermoeid bij zijn laatste telefoongesprek, ook
door de smsjes door merk ik dat hij toch niet meer de jongste is.......
groetjes Maddy
Karin mailde natuurlijk terug
Hallo Maddy,
Abakoula niet meer de jongste…….Fons is bijna 54, dus een leuk stel dan! Hihi. Als ik je trouwens
geld moet overmaken (ik weet niet of Abakoula alleen voor hemzelf of voor de die musketiers
samen geld nodig heeft), moet je me je rekeningnummer doormailen. Het is niet de bedoeling dat
jullie iets moeten voorschieten. Laat het me maar weten. Veel plezier trouwens met “stadten”. Ik
kreeg vandaag ook weer een “interessant” sms-je: we zitten i n de auto; werk ze! Dan is je dag
meteen toch weer helemaal goed, hè! Groetjes, Karin.
Maddy stuurt Karin wel een heel lang ma iltje over Niger
Hallo Karin,
Ja, maar de warmte is zowel voor oud als jong te vermoeiend. Abakoula heeft me i nderdaad laten
weten dat ze met de auto gingen, maar volgens mij zijn ze toch wat later vertrokken. Vandaag
heeft hij gebeld, hij zegt altijd zo lief "ik wil je stem horen". Hij zegt dat de ministers en zo hun niet
met rust laten, ze willen allemaal maar gesprekken, terwijl zij eigenlijk zo iets hebben, laat me
eens even met rust. Vanavond zouden ze weer zo een gesprek hebben. Abakoula ziet het niet echt
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zitten, het schijnt allemaal een hele dure grap te worden. Als ze terug zijn wordt het denk ik een
nieuwe campagne, alhoewel ik liever heb, dat hij wat gas terug neemt, anders zijn dadelijk de
kinderen al groot en heeft hij iets gemist. Ze schijnen naar een ander dorp te zijn geweest, waar ze
op dat moment bezig waren met een nieuwe boring of watervoorziening, daarvoor moesten ze het
vuile water eerst eruit pompen om aan het schonere water te kunnen komen, de dorpelingen waren
aan het protesteren, dat ze dat water zomaar weg pompten in een grote plas vuil water, Abakoula
zei, dat de kinderen met plezier aan het spelen waren i n die vuile plas water, allicht zei ik, die
hebben het ook warm nu. Het geld dat hij gevraagd heeft zal wel voor privé doeleinden zijn, want
Abakoula heeft van mij de opdracht gekregen om o.a. een kaftan voor mij mee te nemen, zijn
vriend is nl. kleermaker.(hij trouwens ook maar dat wil niets meer zeggen). En natuurlijk zijn er
genoeg familieleden, die toevallig in de buurt zijn als hij aankomt, en altijd hebben ze een ditje of
datje nodig, tevens heeft hij een neefje die in Tahoua studeert (ong.18 jr.) die verblijft bij familie,
maar ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je eet, hij moet natuurlijk ook zijn bijdrage leveren.
Je hebt in Niamey 2 grote marktplaatsen; "chateau un en chateau deux natuurlijk, waarschijnlijk
zullen ze daar ook wel eens overheen wandelen. En natuurlijk op v rijdag hebben ze wat meer last
(als je het last kunt noemen) van bedelaars, de vrijdag is de dag dat de moslims extra goed/geld
geven voor de allerarmsten. Maar ze zijn niet opdringerig, als ze niets krijgen gaan ze gewoon
verder. Meestal als Abakoula in Niamey is geeft hij de straatjongens wat te eten. In Niger eten de
mensen vrij snel, dus binnen 5 minuten is zo'n schaal/grote kom leeg. Straatjongens zoeken zich
de hele dag iets waarmee ze zich hun eten kunnen verdienen, als ze dan een gratis maaltijd
krijgen is natuurlijk altijd meegenomen. Ik hoop dat het dit keer ook weer gelukt is, want je vind
ze niet overal. Hees wordt ik niet van het praten, maar zoals je merkt ben ik wel eens een
kletsmajoor.
groetjes maar weer, Maddy
’s Avonds even naar het internetcafé. Hier zien w e tot onze verbazing kinderen zitten, die gezellig
aan het computeren zijn. Die kinderen zijn niet ouder dan 14/15 jaar. Aan hun uiterlijk zie je meteen,
dat zij het w el goed hebben, terw ijl buiten de straatkinderen letterlijk vechten om te overleven. Een
groter contrast kan ik mij niet voorstellen. Op dat
moment realiseer je pas hoe bevoorrecht w ij in
Europa zijn. Onze kinderen hebben letterlijk alles,
hebben iedere dag te eten, mogen naar school en
hoeven zich niet druk te maken om allerlei
dagelijkse zaken, zoals menig kind in N iger.
Daarna een heerlijke maaltijd in ons favoriete
restaurant, met de mensen van Tanakra en onze
journalist. Weer zo’n enorme tegenstrijd ighe id in
mijn eigen w oorden. Terw ijl je w eet dat het buiten
anders is, maken w ij ons druk over het feit dat het
soms w el erg lang duurt, voordat iedereen te eten
heeft. Er zijn voor morgen enkele afspraken
Drie prauwen in de rivier de Niger
gemaakt, een bezoek aan de minister, het
internetcafé en een bijeenkomst met Tanakra over de documenten en een bezoek aan de
Canadese ambassade.
Eindelijk slapen, na een heel vermoeiende dag.
De smsjes van deze dag.
1 april 2008 – 7.58 uur
We zitten in de auto. Werk ze. xxxx
1 april 2008 – 16.29
We zijn in Niamey. 1o0 uur onderweg geweest. Onderweg een paar keer gestopt. Ook nog pech gehad. Weinig
dromedarissen gezien. Eerst thee drinken en dan douchen. Groetjes
1 april 2008 – 19.27 uur
Kamelen zijn hier niet. We gaan pizza eten. Prettig weekend. Groetjes
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1 april 2008 – 20.25 uur
ANWB gebeld zeker! Heb je wel een kameel (twee bulten) voor me geregeld …. Volgens mij zijn jullie doodmoe
(de leeftijd). ja). Ik heb weekend, groetjes.
1 april 2008 – 20.34 uur
Dan maar twee dromedarissen. Is geen 1 aprilgrap.
1 april 2008 – 21.26 uur
Heb zojuist website gezien. Duidelijk info! Ga zo door! Mooie foto’s!

Woensdag 2 april
Na het ontbijt gaan w e met de taxi naar de stad.
Jo gaat verder naar de bank. Hij gaat nog eens
proberen om geld te pinnen. Abakoula en ik laten
ons afzetten bij de rivier de Niger. We gaan hier te
voet verder. Bij de rivier maken w e een aantal
mooie foto’s van de rivier, het uitzicht en de
prauw en. Een knulletje w il met ons de rivier op,
met een gammele boot. Hij w il zelf met ons naar
de nijlpaarden varen. Vriendelijk w ijzen w ij zijn
aanbod af. Aan de andere kant van de brug zijn
tw ee oude mannen een stukje land aan het
bew erken. Met heel eenvoudig gereedschap en op
blote voeten zijn ze al meer dan 1 maand bezig
De was wordt in rivier gedaan
om een stukje grond van 60 bij 20 meter
minutieus om te ploegen. Voor 500 CFA mogen w e een paar foto’s maken en wat filmen. We lopen
rustig verder over de brug, als net een kudde koeien richting het w ater lopen. Wat een geluk, dat
juist op dit moment de beesten eraan komen. Even
verder op spelen kinderen in het w ater. Het w orden
een paar mooie opnames. Een idyllisch tafereeltje.
Als je bedenkt dat het water toch vies is en de
beesten poepen en plassen in het water, krijg je toch
w el een ander idee hierbij. Aan de andere kant van
de brug zijn een aantal mannen en vrouw en rustig
de w as aan het doen. Ook w eer in diezelfde rivier.
In het internetcafé kunnen we w eer de site
bijw erken. We bekijken even de foto’s met de ‘blote
borst’. Volgens de dames in Nederland was erop een
van de foto’s duidelijk een borst te zien.
Koeien komen drinken
Getuige het mail verkeer tussen beide dames
Karin,
ik bekijk net de foto's nog een keer, de laatste foto, daar staat toch niet iemand met een blote borst
op? De vrouw die die steen vast houdt. Als dat inderdaad zo is, krijgen we gegarandeerd
commentaar van Abakoula. Ik zie het niet zo goed, jij wél?
groetjes Maddy

Hoi Maddy,
Ik heb de foto opgeslagen en uitvergroot, maar dan is deze vrij wazig. Ik denk dat je alleen via de
originele foto goed kunt zien of de borst bloot is of net onder de kleding valt. Ik twijfel, maar het is
misschien beter om de foto gewoon te vervangen door een andere, om misverstanden te voorkomen.
ik begrijp het probleem. Bel/sms jij Abakoula, dan stuur ik Fons een sms-je.
Groetjes, maar weer, Karin.
We hebben met z’n drieën goed gekeken, maar we zien niets dat ons het schaamrood op de kaken
geeft. Volgens Abakoula waren , als ze te zien zijn,ze zelfs zo slap dat je toch niets meer kon zien.
Dus even een sms naar Karin, w aar zij w el niet naar kijken. We halen de foto er toch niet af. We
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moeten w el w eer geduld hebben, w ant de stroom
is w eer eens uitgevallen, dus weer w achten,
wachten … .
Als w e Jo w eer tegenkomen heeft hij nog steeds
geen geld, dus op naar het centrum van de stad.
Eindelijk kan hij na lang w achten geld afhalen bij
de bank. ’s Middags gew andeld door de stad en
w eer veel dingen gezien.
We hebben ’s middags een gesprek op de
Ambassade van Canada, Nathalie Delannay. De
Canadezen zijn al een aantal jaren bezig om
projecten in Niger te ondersteunen. Ons project
valt helemaal in hun visie en doelstellingen. Als w ij
Vergeefse moeite!!!
met een plan komen, kan zij ons zo 40 miljoen
CFA (ongeveer € 60.000) geven. Dit moet w el
eerst door een commissie goedgekeurd w orden, maar zij zit namens de ambassade in de groep.
Ook de minister van Binne nlandse Zaken maakt deel uit van deze commissie. Het zou dus niet al
teveel problemen opleveren. Als er meer geld nodig zou zijn moet zij dit bespreken met haar
regering. Hoopvol gaan w ij richting het centrum.
Maddy schreef het volgende naar Karin hierover
Hallo,
ik heb Abakoula sms-d, dus hij is op de hoogte.
Abakoula heeft me trouwens net gesms-d dat ze
net terug zijn van de Canadese Ambassade,
geen idee wat ze daar nou weer uitspookten.
Volgens Abakoula hebben ze 40 miljoen cfa, dat
is als ik het goed heb uitgerekend ongeveer
60.975 euro , toegezegd te sponsoren. Ik heb hem
gelijk terug laten weten,"eerst zien dan
geloven". Het zou wel weer nieuwe wegen openen
voor een snellere waterput.
groetjes Maddy

Op de markt

Karin stuurt meteen een mailtje naar Maddy over de foto en de toezegging van Canada
Hoi Maddy,
Ik had Fons ook meteen ge-sms-d. Het antwoord terug: “waar kijken jullie naar?”. Ik heb hem
opgedragen de foto even serieus te bekijken en samen met Abakoula zal dat wel lukken. Wat
zouden Canadezen in Afrika van plan zijn met een gift voor een waterput i n Inadougoum? Wat
willen ze daarvoor terug, vraag je je af? Misschien ligt wel overal zoveel geld bij instanties op de
plank, zonder dat er iets mee gedaan wordt. Misschien volgen er wel meer van deze giften? Oké,
eerst zien dan geloven, maar het zou geweldig zijn.
Groet,Karin
Weer gegeten in de stad, samen met de mensen van Tanakra. Tijdens het eten w orden de brieven
voor onze samenwerking getekend.
Wel even terug naar het huisje, om ons op te knappen en even uit te rusten, al dat reizen en
gesprekken voeren is toch behoorlijk vermoeiend in een k limaat dat je niet gew end bent.
Om 19.00 uur hebben we een afspraak met de minister van Binnenlandse Zaken. We hebben w el
pech met onze taxichauffeur. Hij w eet eigenlijk helemaal niet w aar hij moet zijn, dus maar eerst
naar het centrum. Hier vraagt hij aan zijn collega’s w elke kant hij op moet rijden. Na een tijdje
wachten kunnen w e eindelijk verder. We zien w eer heel w at van Niamey, maar w e komen niet
aan bij de dienstw oning van de minister. We besluiten om de taxi te verlaten en de mensen van
Tanakra te bellen om ons op te komen halen. Om 19.15 uur komen w e eindelijk bij de dienstw oning.
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Als w e naar binnen w illen, krijgen w e te horen dat
de minister moe is en ligt te slapen. Hij w il niet
gew ekt w orden of w e later op de avond maar
terug w illen komen. We gaan naar het logeeradres
van Tanakra. Omstreeks 21.15 uur mogen w e
eindelijk op audiëntie bij de minister. In het gesprek
van ongeveer 20 minuten w ordt eigenlijk alles nog
eens kort herhaald wat tijdens het vorige gesprek
ook al besproken is. Op de vraag van Abakoula of
de minister niet voor ons een brief kan schrijven, dat
w ij w elkom zijn en mogen w erken in Niger krijgen
w e als antw oord dat er eerst een brief van ons moet
komen. Na het gesprek laten we ons in de stad
Ingang van de grote markt
afzetten en bellen Faycal op om hem te vragen of
hij ons w il helpen bij het opstellen met de brief.
Tijdens ons eten w ordt er druk aan de brief gewerkt. Morgen even het briefhoofd er boven zetten
en dan maar hopen dat …..
De smsjes van deze dag.
2 april 2008 – 14.19 uur
Maddy en ik twijfelen over het wel of niet zien van een blote borst, op de laatste foto. Bij twijfel, denk ik maar
vervangen, om misverstanden te voorkomen. Groetjes
2 april 2008 – 13.24 uur
Waar kijken jullie naar?
2 april 2008 – 14.28 uur
Was Maddy’s idee. Bekijk het eens even serieus!
2 april 2008 – 21.44 uur
Hoi schat. Kun jij het briefhoofd van de stichting doormailen. Groetjes
2 april 2008 – 22.24 uur
Ga lekker slapen schat. Faycal is nog bezig met de brief voor de minister.
2 april 2008 – 22.49 uur
Ik zit aan de wijn, maar goed dan, omdat jij het bent
2april 2008 – 23.21 uur
Mail op Hotmail aangekomen? Dan kan ik naar bel. Mail even terug, als het kan.
2 april 2008 – 23.31 uur
Yes! Succes morgen! Leuk van de Canadese Ambassadeur. Omgerekend 60.000 euro. Zoek nog z’n
ambassade, zou ik zeggen. Welterusten

Donderdag 3 april
Om 11.00 uur hebben w e een afspraak met de consul van Nederland, om 12.00 uur met Unicef en ’s
middags naar de Canadese Ambassade. We kunnen dus even rustig aandoen. We besluiten om
voor een vorstelijke ontbijt te zorgen. Kalifa en Jo gaan samen op pad, om allerlei lekkers te halen.
Ondertussen w erk ik het verslag weer bij en zet de foto’s op de dvd. Tafel dekken en thee zetten,
voordat de jongens terug zijn. Het is weer een werelds ontbijt, met producten uit verschillende
landen.
Met de auto van Timidria w orden w e naar de consul gebracht. We worden hartelijkst ontvangen
door de consul. Hij verontschuldigt zich dat zijn vrouw niet aanw ezig is. Zij is op w erkbezoek in het
binnenland van Niger. Hij w oont al meer dan 40 jaar in Niger en is getrouw d met een Touareg. Zijn
beide kinderen (een zoon en een dochter) w onen in Zw itserland en Frankrijk. Je merkt heel
duidelijk dat hij geniet van het bezoek uit Nederland. De consul zit op zijn praatstoel. Verhalen uit
het verleden passeren de revue. Hij is geboren in Heemstede en heeft in zijn jeugdjaren veel
gespeeld met de kinderen Heineken, vooral met Freddy. Ook over de oorlogsjaren in Nederland
w orden verhalen door hem verteld. We krijgen w ater uit een eigen bron aangeboden. Dit w ater
gaat hij ze lf een keer in de tw ee maanden halen. Hij heeft vorig jaar een kleine tia gehad, vandaar
zijn excuses dat hij niet zo’n goede gastheer is. We vertellen hem over ons project. Zeer
geïnteresseerd luistert hij naar ons verhaal. Als w e opstappen, roept hij zijn chauffeur om de wagen
voor te rijden. Hij brengt ons w el even naar Unicef. Op zijn sokken loopt hij naar buiten en zegt dat
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hij even een kammetje door zijn haren moeten
halen. De consul geeft ons een sightseeing door
Niamey. De belangrijkste gebouw en krijgen w e te
zien. De ambassade van Frankrijk, VS, China en
nog veel meer. Heel enthousiast w eet hij over
iedereen iets te vertellen. In de ambassade van
Frankrijk moeten alle buitenlanders naar toe, als
er ongeregeldheden of andere gevaren zijn. Hij
vertelt ons ook dat de Chinezen Afrika ontdekt
hebben en dat zij met veel bombarie hun
ambassade bouwen. Uiteraard met alleen maar
Chinezen met ge le helmen. De Chinezen gaan
trouwens een tw eede brug bouwen over de Niger,
Slavenarmbanden op de markt
w eet hij ons nog te vertellen. De tijd vliegt om.
Aangekomen bij het gebouw van Unicef, gaan de
poorten voor ons open en zet hij ons voor de deur af. Een zeer interessante en gedenkwaardige
ontmoeting, met iemand die helemaal verknocht is aan het land.
In het gebouw van Unicef w orden w ij verwelkomd door Moustapha Niang. Op zijn kantoor
wachten w e even op Tanakra. Als zij ook gearriveerd zijn, leggen w e uit w at w e de afgelopen
dagen allemaal gedaan hebben. Tijdens ons gesprek geeft Moustapha Niang aan dat Unicef ons
project kan ondersteunen. We zouden dan w el in Nederland contact op moeten nemen met Unicef
Nederland. Na het gesprek laten w e ons door
Tanakra in de stad afzetten.
We lopen nog een keer door “Le petit marche”, om
uiteindelijk bij de pottenmarkt en het
muziekcollectief uit te komen. Op de pottenmarkt
staan de mooiste aardewerken potten. Het lijkt w el
massa productie, maar alles w ordt met de hand
gedaan. Je zou er zo een aantal w illen meenemen,
maar het vervoer naar Europa wordt veel te duur
en meenemen in het vliegtu ig zijn ze veel te
kw etsbaar voor. Ik zal het moeten doen met de
foto’s. Op de markt w onen de mensen de potten
waarschijnlijk maken in zeer armoedige
Huisje bij de pottenmarkt
omstandigheden. Echt fris ruikt het hier niet. We
lopen verder naar het muziekcollectief en de
bibliotheek van Niamey. Op de eerste binnenplaats zijn een aantal handw erklieden bezig om
allerle i sieraden etc. te maken. Overal activite iten in kleine w erkplaatsen. Op de grote binnenplaats
w orden regelmatig concerten en andere voorstellingen gegeven. We puffen even uit en drinken een
cola. Even nog binnen kijken naar een expositie en dan naar de stadse dierentuin. Je moet hier de
entree betalen en verder nog eens voor het
fototoestel. Veel dieren zijn er niet en volgens mij
leven de beesten al hun leven lang in te kleine
hokken en hebben ze nooit iets anders gezien dan
tralies. Hier staan ook drie enorme skeletten van
dinosaurussen, die in Afrika gevonden zijn. Even
verder op een grote w erkplaats, w aar van alles
gemaakt w ordt, sieraden, tassen, beelden, kleine
kunstvoorw erpen etc. Het is er een bedrijvigheid
van jew elste. Bij een van de handelaren kopen w e
enkele mooie tassen voor de dames in Nederland.
De tassen zijn gemaakt van echt kamelenleer.
Abakoula weet goed te onderhanddelen voor ons.
De souvenirwinkel in de stadse dierentuin van Niamey
We moeten 2500 CFA betalen per tas, omgerekend
is dat € 3,80. Een koopje.
Per taxi gaan w e terug naar ons huisje. Vanavond eten w e gew oon thuis. Jo, Kalifa en ik gaan nog
even boodschappen doen,. Langs de grote w eg zijn genoeg kle ine w inkeltjes en kraampje w aar we
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iets kunnen kopen. We maken er wel iets feestelijks
van, met allerlei lekker dingen en drinken. Kalifa
gaat met een brommer terug naar het huisje,
terw ijl Jo en ik nog w at tomaten en komkommers
kopen.
Als Jo en ik terug komen zitten de mensen van
Tanakra op ons te wachten. Ze komen afscheid
nemen van ons en hebben voor ieder van ons
cadeautjes meegenomen. Voor onze vrouwen thuis
een mooie ketting en voor ons een blouse en een
echt Touareg versiersel. Ik ben er eigenlijk w el een
beetjes beduusd van, zoveel hartelijkheid en
genegenheid. Daar w ordt je wel even stil van. Het
enige w at ik dan ook kan uitbrengen is tanumert,

tanumert.
Een telefoontje van de chauffeur van Timidria, gooit ons reis je van morgen naar de giraffen
helemaal in het w ater. We zouden nu opeens meer van 20.000 CFA moeten betalen voor de
brandstof en morgenvroeg voor dag en dauw opstaan. We beslissen om dit uit te stellen tot w e
w eer terug komen. Een goede reden om dus om snel w eer af te reizen naar Niger.
’s Avonds koffers inpakken voor ons vertrek morgenavond naar Nederland. Een beetje met
w eemoed, want ik denk toch terug aan een mooie, leerzame, maar ook indrukwekkende en
emotione le reis.
De stroom is w eer eens uitgevallen, je w ent eraan. We gaan niet al te laat slapen. Morgen w ille n w e
nog even terug naar de stads dierentuin en ‘Le grand marche” en de kalbassenmarkt.
Maddy stuurt Karin nog een mailtje
Hallo Karin,
Vanmiddag weer sms van Abakoula gehad, ze hebben weer de nodige gesprekken gehad met
minister enz. Naar de stadse dierentuin zijn ze al geweest, dit is echt niet hetzelfde als de
dierentuinen hier, en zeker de prijs is niet i n vergelijking. De dieren hebben volgens mij hun hele
leven niets anders gezien dan tralies. Het zijn er dan ook niet veel. Morgen zouden ze naar de
giraffen gaan kijken, ik hoop dat ze een beetje gaan rusten voordat ze 's avonds naar het vliegveld
gaan.
groetjes Maddy
De smsjes van deze dag.
3 april 3008 – 19.14 uur
We gaan morgen om 6 uur ’s morgens.
3 april 2008 – 19.18 uur
Het vliegtuig gaat inderdaad om 22.00 uur . Ik dacht de
dierentuin.
3 april 2008 – 20.13 uur
Hoe was het in de traliedierentuin? Je ziet dat ik via googleearth jullie goed kan volgen!
J o op de markt in Niamey
3 april 2008 – 20.16 uur
Ik dacht 22.00 uur
3 april 2008 – 20.28 uur
Rusten jullie ook een beetje uit, want terugreis gaat lang duren voordat jullie thuis zijn.

Vrijdag 4 april
Vrijdagmorgen rustig opgestaan en heerlijk ontbijtje (stokbrood met la vache quirite en jam).
Abakoula is naar de stad gegaan, hij moest nog enkele geldzaken regelen. Wij zouden hem treffen
bij ‘Le grand marche”. Abakoula zou in de stad nog proberen te bellen naar Nederland.
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Maddy heeft Karin een mailtje gestuurd.
Hoi Karin,
Ik heb vanmorgen vanaf mijn werk (betere telefoon) met Abakoula gebeld. Hij zat op dat moment
aan een laat ontbijt in hotel Maourey, dit is het hotel waar wij wel vaker logeren. Hij was naar de
bank geweest om zijn laatste centjes te halen (om op te maken waarschijnlijk). Fons en Jo zouden
zich later bij hem voegen, maar ze gaan geen giraffen kijken, want dan zouden ze vanmorgen
vroeg al om 4.30 moeten vertrekken, en dat was volgens hem te vermoeiend. Weer zei hij op
vermoeiende toon(klonk een beetje verkouden) het is niets anders dan werken, werken en nog eens
werken. Daar zijn ze natuurlijk zelf bij, want ze kunnen toch ook afspreken om een dag geen
afspraken te maken. Ik heb zo'n idee, dat er gesprekken zijn geweest die dubbel/overbodig waren,
maar omdat ze een goede relatie willen opbouwen met overheidspersoneel toch maar weer naar
hetzelfde verhaal hebben geluisterd. Het maakt het voor ministers en personeel van organisaties in
Afrika toch zo interessant om met Europeanen te "vergaderen. Wij hebben zelfs
"beleefdheidsbezoekjes" (en niet alleen naar verre familieleden van Abakoula) als we in Niger zijn.
Gelukkig hebben we dan nog de kinderen bij ons en dat geeft ons dan weer een reden om de
"bezoekjes" kort te houden. Als Fons van ijs houdt, haal dan maar een ijsje i n huis, want dat zullen
ze gemist hebben in Niger.
groetjes Maddy
Karin stuurt haar het volgende mailtje
Hallo Maddy,
Ik heb van Fons niets meer vernomen. Ik heb het idee dat hij ook erg moe is. Ik heb hem sms’t dat hij
vanuit Tripoli moet laten weten hoe laat de vlieger daar vertrekt. Als alles normaal verloopt landen
ze morgen om 12.05u. in Düsseldorf. We zullen op tijd vertrekken. Met een beetje geluk zitten we
vóór 13.00u. in de auto voor de terugweg. Eerder dan 15.00u. zullen we in ieder geval niet in
Maastricht zijn. Als we voor die tijd niet meer mailen, tot dan.
Karin.
Als w e daar aankomen gaan we eerst even ergens
iets drinken. We lopen door de smalle straatjes van
‘Le grand marche”. Ik koop hier twee traditione le
kleding van de Touareg, een voor Pippijn en de
ander voor mezelf. Een knulletje dat al vaker met
ons meegelopen is w ijkt eigenlijk niet meer van
onze zijde. Hij vertelt ons dat hij door zijn ouders
naar de stad is gestuurd om te gaan leren. Zijn
ouders w onen meer dan 80 kilometer van Niamey
af. Voor zijn levensonderhoud moet hij iedere dag
bedelen. We vragen hem om ons naar de
kalebassen te brengen. Hij w eet precies w aar deze
markt is. We komen langs een eettentje waar veel
Straatkinderen krijgen een maaltijd
straatjongeren rondhangen. Het eten is helaas op,
maar w e spreken met de mensen af dat w e terug komen. Zij moeten dan zorgen dat er extra eten
is, wel w illen een aantal straatkinderen een maaltijd geven. Over ongeveer 1 ½ uur zijn ze terug
met het eten. Het knulletje brengt ons door allerle i straatjes, w aar waarschijnlijk nog maar w einig
blanken zijn gekomen uiteindelijk naar een andere grotere markt. Ook hier is w eer van alles te
koop, je kunt het zo gek niet noemen of je ziet het w el ergens liggen. Op een gedeelte van de
markt zien w e een grote kraam, w aar ze kalebassen verkopen en bew erken. Wel honderden
kalebassen zijn hier opgestapeld voor allerle i doeleinden. Abakoula vraagt aan een vrouw w at zij
allemaal met deze kalebassen doen.
We lopen door en komen bij een kraampje uit w aar allerlei specerijen, klei etc. verkocht w ordt. Een
meisje zit ijverig zakjes met klei te vullen. Op onze vraag waarvoor de klei dient, kan ze ons geen
antw oord geven. Haar moeder vertelt ons dat de mensen die het kopen w el weten w aarvoor het
gebruikt w ordt. Langzaam lopen w e terug in de richting van het eetstandje. De mensen van het
36

eetstandje zijn nog niet terug. In de tussentijd hebben ongeveer zo’n 40 straatkinderen zich
verzameld. Tw ee meter verderop zijn ze poffertjes aan het bakken. In afwachting tot het eten
besluiten w e om de kinderen eerst poffertjes te geven. Voor 1000 CFA (€ 1,50) krijgen w e toch een
portie poffertjes, enorm veel gew oon. Het meisje dat de poffertjes moet uitdelen, w ordt bijna
helemaal bedolven door de kinderen, van alle kanten w ordt er aan de kom getrokken. De
kinderen proberen zoveel mogelijk poffertjes te bemachtigen, zelf de poffertjes die op de grond
vallen w orden opgeraapt en snel opgegeten. Als het eten komt doen w e het w el even anders. De
kinderen moeten hun bedelnap inleveren, w ant deze puinhoop w illen w e niet. Na een tijdje komt
de eettenthouder met grote ketels en kommen eten. Abakoula laat alle bedelkommen inleveren.
De kommen w orden goed gevuld met rijst en saus. Een kerel, die dit ziet, w il zich hiermee bemoeien
en zegt dat dit niet kan en dat we ook geen foto’s
mogen maken. hij blijft enkele keren op en neer
lopen. Alle kinderen krijgen een maaltijd, sommige
proberen zelfs een tweede keer terug te komen. Als
alle kinderen te eten hebben, vragen w e hoeveel w e
moeten betalen. We moeten 6500 CFA betalen, dit
is nog geen € 10,00 (precies € 9,92). We geven 7000
CFA. De 500 CFA die teveel zijn, krijgt het me isje
dat ons zo goed heeft geholpen. Ze straalt helemaal
als haar de vrouw die het eten heeft opgeschept,
haar dit geeft. Je w ordt wel even helemaal stil als
bedenkt dat je voor dit geld 40 kinderen voor een
keer een maaltijd bezorgt. Tegen het einde van de
Straatkinderen krijgen een maaltijd
middag keren w ij huisw aarts en gaan ons eten
maken. Nadat we gegeten hebben zetten we de koffers alvast buiten. Straks komt Faycal, met de
chauffeur van Timidria ons ophalen. We gaan dan met z’n allen naar het vliegve ld. Al redelijk
vroeg in de avond komen ze aanzetten. De koffers w orden ingeladen. Nog even buiten w at zitten
en wachten op ons vertrek naar het vliegveld. Als het moment is aangebroken nemen we afscheid
van onze buren en Kalifa. Ik zal snel iets van me laten horen en hem de foto’s opsturen. Het w ordt
geen vaarw el, maar een à bientôt. Op de w eg naar het vliegveld vliegen alle indrukken, emoties
door mijn hoofd. Ik w eet het zeker, ik kom terug naar dit land en haar bewoners.
Abakoula heeft van Maddy een sms gekregen, dat zij en de kinderen hem in Düsseldorf komen
ophalen.
Maddy stuurt Karin even een mailtje hierover.
Hallo Karin,
Ik heb al met Abakoula afgesproken dat ik hem ook kom ophalen, samen met de kinderen, dus als
alles goed verloopt zijn we ook ruim op tijd in Düsseldorf. Abakoula moet trouwens dan wachten op
ons, als we niet op tijd zijn, want hij heeft geen huissleutel meegenomen...ha,ha, ha. Komt hij niet
binnen, als wij niet daar zijn. Ik had al begrepen dat jullie zoon hun zou ophalen. Ik hoop dat jullie
het niet erg vinden, maar het lijkt me leuk voor de kinderen om hem daar op te halen, ik denk ook
dat Abakoula al in de auto in slaap valt, als zijn verhalen hem niet wakker houden. In ieder geval,
bedankt met het me op de hoogte houden al die tijd.
Groetjes Maddy
Karin stuurt haar meteen een mailtje terug
Leuk!
Kunnen we met een heel gezelschap wachten. Zullen de heren fijn vinden. Ook leuk voor je
kinderen, want die hebben nog de leeftijd dat ze papa echt missen. De “kindjes” van ons, bijna 22,
20 en bijna 17, hebben dat minder. Ik kreeg net een sms-je, waarvan ze nieuwe energie hebben
gekregen: “40 straatkinderen een maaltijd gegeven, voor maar 9 euro!”. Dat is toch een mooie
afsluiting. Ik lees zojuist je nieuwe mailtje met vluchtgegevens. Bedankt voor de leuke mailtjes en
tot morgen, in Düsseldorf of ergens onderweg “auf der Autobahn”. Kari n.
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Op het vliegveld mogen Jo en Faycal niet mee naar binnen. Dus buiten afscheid nemen en gepakt
met alle koffers naar binnen. Ook hier weer een
tot de volgende keer en voor Jo goede vlucht
naar Nederland. Het lange w achten is begonnen.
Er komt een man aanzetten die onze paspoorten
w il hebben Hij zegt ons dat hij ons w il begeleiden
tot aan de douane. Hij vult voor ons enkele
papieren in. Na een uurtje wachten mogen w e
eindelijk verder. Inchecken, koffers wegen en dan
naar de douane. Iets te gemakkelijk voorgesteld
dus. De eerste hindernis moet genomen w orden,
w e staan niet op de passagierslijst. We zijn
vergeten volgens de balie onze retourvlucht te
bevestigen. Na wat heen en w eer gepraat blijkt
Vanuit ons vliegtuig in Tripoli
dat de man de verkeerde lijst heeft. Dus gelukkig
mogen w e mee. Vervolgens is volgens de man van Afriqiyah is het koffer van Abakoula te zw aar.
We proberen uit te leggen dat w e samen reizen en samen drie koffers hebben, die niet boven het
gew icht uitkomen. Na weer een discussie accepteren ze dat de drie koffers samen minder w egen
dan 100 kg. Voor de douane neemt de vriendelijk man afscheid van ons, met zijn hand gestrekt,
dus helemaal uit eigen beweging w as het niet. Bij de douane moeten w e w eer alles op de band
leggen. Controle van onze paspoorten gaat ook hier w eer minutieus. We mogen gelukkig
doorlopen. In de volgende vertrekhal is het nog vrij rustig. Een groot tv scherm, met een Japanse
karakterfilm en Frans gesproken, moeten de mensen de tijd zien te doden. Opeens komt iemand
binnen en roept mijn naam. Ik moet mee naar de douane. Abakoula gaat mee. Tot overmaat van
ramp staat mijn koffer, met de spullen van Jo, aan de kant. Hij moet opengemaakt w orden.
Dezelfde militair, die ons bij b innenkomst ook al tegenhield, is nu w eer overijverig. Hij w il exact
w eten w at er in het koffer zit. De balafoons, de geitenvellen en de bandjes ziet hij als handelsw aar.
Wij moge n dit niet meenemen van hem, als w e
geen papieren hebben. Er w ordt wat heen en w eer
gepraat in het Frans, Engels en Tamasheq. De man
blijft erbij als w ij geen papieren hebben, moet het
koffer in Niamey blijven. Abakoula probeert de
man nogmaals uit te leggen dat het geen
handelswaar is, maar cadeautjes voor de mensen
die onze Stichting ondersteunen. Pas w anneer
Abakoula de brief van de minister haalt en deze
aan de man laat lezen, ontdooit hij enigszins. Hij
vertelt dan aan Abakoula, dat hij ook naar
Tahoua is afgereisd en dat hij de streek
Inadougoum ook kent. Ik mag het koffer
dichtmaken. Ik zet hem persoonlijk w eer of de
Vanuit ons vliegtuig – de verkeerstoren van Tripoli
band, zodat hij alsnog niet het koffer ervan af
haalt. Terug naar de hal en w achten op ons vertrek. Het w ordt steeds drukker en drukker. Eindelijk
mogen w e vertrekken richting het vliegtuig. Hier moeten w e onze eigen koffers nog eens aanw ijzen
en op de goede kar zetten, daarna mogen w e het vliegtuig in. Iets later dan gepland stijgt het
vliegtu ig op en vliegt de donkere nacht in. De hele vlucht naar Tripoli is er sprake van hevige
turbulentie. We moeten dan ook voortdurend de veiligheidsgordels omhouden. Omstreeks 3 uur in
de nacht krijgen w e te eten. Wie eet er nu ’s nachts een w arme hap. Ik probeer toch wat te slapen,
maar veel komt er niet van. Na ongeveer 3 uurtjes landen w e in Tripoli. Ook hier w eer de nodige
controle. Eerst w eer in de rij voor het vliegticket naar Düsseldorf en dan w eer w achten op onze
vlucht naar Düsseldorf. Om 8.45 uur zouden w e aan boord kunnen gaan. De tijd gaat maar
langzaam vooruit. Er loopt een man rond, die niet precies w eet hoe laat zijn volgende vlucht gaat.
Na w at navragen, met hulp van Abakoula blijkt dat hij pas ’s avonds rond 22.00 uur mag
vertrekken. Lijkt mij een regelrechte ramp om op deze stoelen te moeten w achten. Er w ordt hun
echter beloofd, dat ze ergens in een aparte ruimte kunnen uitrustten. Niets is echter w aar, als w ij
vertrekken, zit de man nog steeds op de ijzeren stoelen. Als w e door mogen lopen blijkt toch dat er
redelijk w at mensen naar Europa vliegen. Weer controle en vooral w eer een stempel op onze kaart.
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‘Dan w eer wachten in de volgende ruimte. Na ongeveer een 20 minuten, mogen w e verder. In deze
hal stuur ik nog snel een sms naar Karin in de hoop
dat dit aankomst. Gelukkig reageert ze met een
antw oord. Nog even en dan zijn w e w eer thuis in
Nederland.
De smsjes van deze dag.
4 april 2008 – 08.58 uur
We zijn niet naar de giraffen. Werd te duur. Ik sms
je nog op het vliegveld en in Tripoli.
4 april 2008 – 10.32 uur
In Düsseldorf komen jullie, volgens schema aan om
12.05 uur zomertijd. Sms vooral even vanuit Tripoli voor de
juiste tijd vertrektijd. Alvast goede reis
De kust v an Afrika
4 april 2008 – 13.31 uur
Vanmiddag 40 straatkinderen eten gegeven. Kosten 9 euro!!!
4 april 2008 – 15.43 uur
Bravo, neem een aardig broertje voor Pippijn mee.
4 april 2008 – 20.11 uur
Zet je voor morgenavond een biertje koud? Ik stuur je een sms als we vertrekken uit Niamey. Groetjes
4 april 2008 – 21.44 uur
We wachten op het vliegveld. Het wachten is begonnen. Faycal en Jo mochten niet mee naar binnen.
4 april 2008 – 21.48 uur
Maddy koopt ijs voor Abakoula. Jij krijgt een biertje. Goede reis.
4 april 2008 – 22.53 uur
Ik hoop dat de douane deze keer wel aardig is. succes met wachten. Probeer het spelletje: Ik ga op reis en neem
mee …
4 april 2008 – 23.28 uur
Je moet Abakoula vragen nu Faycal te bellen. Jo belde mij, kan het huis niet in, heeft geen sleutel en weet niet
waar Faycal is

Maddy heeft ondertussen nog even snel een mail naar Karin gestuurd
Zij vertrekken pas vannacht om 01.05 uur vanaf Niamey, duur naar Tripoli zou ongeveer 4,5 uur
zijn, landing 05.30 uur. Vertrek vanaf Tripoli is dan ongeveer 08.45 uur, vluchtnummer 962
Gezien de Deutsche G ründlichkeit, denk ik dat Düsseldorf er niet blij mee is als Afriqiyah vaker
later landt. Dus ik heb goede hoop dat 12.05 uur ook de tijd zal zijn, waarop ze landen of geland
zijn.
gr.Maddy
Door een grote sluis naar de bus, die ons naar
het vlie gtuig brengt. Voor de laatste keer
controle en dan neerploffen in de stoelen. Ik zit
nu aan een raampje en kan dus alles goed zien.
Ik neem me voor om tijdens de vlucht foto’s te
maken van het opstijgen, het land, de
Middellandse Zee en vooral straks van de
bergen. Ik probeer foto’s te maken van het
opstijgen en het laatste stukje Afrika. Best
moeilijk door zijn klein raampje met een blauw
schijnsel in de raampjes. Daarnaast zijn de
raampje behoorlijk bekrast. Ik hoef er gelukkig
geen grote prijs mee te w innen. De laatste foto’s
Vliegen boven de Alpen
van de kust van Afrika stemmen mij toch
enigszins w eemoedig,. Het is geen afscheid van
Afrika, dat in korte tijd enorme indrukken heeft achter gelaten. Ik heb me voorgenomen om zeker
terug te keren. Boven Europa aangekomen blijven w e de eerste tijd langs de kust van Italië vliegen.
Boven de bergen aangekomen, is het best mistig. Jammer, w ant zoals de bergen op de heenweg
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erbij lagen, zo kan ik ze niet zien. Toch mooie foto’s gemaakt, thuis op de computer goed bekijken.
Later dan gepland land het vliegtuig in Düsseldorf. Ik probeer , als we in de hal staan, meteen Karin
te bereiken. Gelukkig hebben Maddy en Karin elkaar gevonden. Nog even w achten op onze koffer
en maar één controle bij de douane. We zien dan 17 mooie, vermoeiende, indrukw ekkende en
emotione le dagen, onze love ones w eer terug. Op zoek naar de auto’s. Gelukkig staan beide auto
redelijk dichtb ij e lkaar zodat w e het afscheid nog even kunnen uitstellen.
Op de terugw eg naar Heerlen vertel ik al honderduit over onze re is.
De reis zit erop. Uitgepraat zal ik w ellicht nooit geraken, er zullen steeds nieuwe herinneringen
bovenkomen aan mijn reis naar Niger. Ik denk, zoals vele mensen plegen te zeggen, dat ik
aangeraakt ben door Afrika.
Wat mij nog rest is mijn tw ee vrienden Abakoula en Jo te bedanken voor hun zorg, oplettendheid,
betrokkenheid en vooral hun genegenheid en vriendschap, tijdens onze reis in Niger.
Tanumert et Afrique bientôt

Kalif, Abako ula, J o en Fons

De smsjes van deze dag.
5 april 2008 – 00.09 uur
We vertrekken nu uit Niamey naar Tripoli. Hopelijk kan ik iets slapen. Ik sms je als we vertrekken uit Tripoli.
Slaap ze.
5 april 2008 – 01.12
Doei en vlieg voorzichtig
5 april 2008 – 08.25 uur
We vertrekken op tijd vanuit Tripoli. Tot vanmiddag
5 april 2008 – 08.27 uur
Netjes vliegen, rechts heeft voorrang!

Zaterdagavond nog even een mailtje aan Faycal gestuurd, misschien om te voorkomen dat Jo
problemen krijgt met de douane.
Dear Faycal,
Last night we had a lot of problems with the suitcase of Jo. De policeman would not let the suitcase
through the custom-house. It was in his eyes trade. After the letter of the Minister for Home Affairs
and a lots of take form Abakoula, he agreed that the suitcase was tiptop. Maybe the letter of the
Minister for Home Affairs can help you through the custom-house. It maybe also wise that you go
with Jo to the custom-house. Again many thanks for the wonderful days in Niger. I can’t stop
talking at home about it
Tanumert and harassagha
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Faycal stuurt ook even een mailtje terug, in het Nederlands
Hoi Bus,
Hoe gaat met jullie vertrek terug Holland? Ik hope het was wel?
Doe de groeten aan uw Wrouw.
Tot de volgende keer. Faycal Vanaaf Niger,
Last time , Jo had to much luggage. Air France told him to leave his balafon in Niamey.
So , I shall send it to him by DHL

Even relaxen in het duurste hotel van Niamey - Gaw eye
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