
Teleurstelling in Dar es Salaam 

Oorspronkelijk was het plan om vanaf half Januari in 8 weken tijd Tanzania twee keer in de rondte te 

reizen, waarbij in de eerste maand les zou worden gegeven en als praktisch aspect van die lessen 

mensen behandeld zouden worden. De nadruk zou hierbij liggen op HIV/Aids en Malaria. Tijdens de 

tweede maand zouden de zelfde plaatsen weer bezocht worden, om te zien hoe het met de 

patiënten ging, hoe de lessen in praktijk werden gebracht en om vragen te beantwoorden. Dit plan 

ging niet door omdat Paul, onze belangrijkste contactpersoon, ook contact opgenomen had met de 

Tanzaniaanse regering, die allerlei wettelijke voorwaarden stelde waar we op korte termijn niet aan 

konden voldoen. Denk hierbij aan een procedure die al gauw een paar jaar kon duren. De reis werd 

voorlopig afgeblazen. 

Toen we over onze teleurstelling heen waren, bedachten we dat het eigenlijk onzin was om zo lang 

te wachten. Immers: Onze middelen hebben geen bijwerkingen, kunnen zonder bezwaar aan 

pasgeboren kinderen en zwangere vrouwen worden gegeven en zijn uiterst effectief. Ze worden 

gratis verstrekt en zijn heel eenvoudig toe te passen naast de bestaande maatregelen in het 

Tanzaniaanse gezondheidssysteem, dus er is geen conflict en moreel leek dit ons volstrekt in orde. 

We besloten de keuze bij de mensen in het veld te laten, ze op te leiden en het dan verder aan hun 

eigen inzicht en verantwoordelijkheid over te laten. Na wat emailverkeer over en weer met Paul 

besloten we de reis tóch door te laten gaan, in de afgeslankte vorm van één maand, waarbij elke 

plaats alleen voor de lessen werd bezocht. Eventuele vragen en terugkoppeling uit het veld zou dan 

via de email plaatsvinden. 

Zondagochtend 17 Maart 2013 arriveerde ik op Jules Nyerere International Airport buiten Dar es 

Salaam. Er was al direct een probleem met m’n visum, want dat was nog maar één dag geldig volgens 

de immigratiebeambte. Ik had ten onrechte begrepen dat de geldigheid betrekking had op de 

inreisdatum en dat de toegestane verblijfsduur vanaf dat moment zou ingaan. Niet dus. Gelukkig kon 

ik ter plaatse een nieuw visum kopen. Jammer van de 50 dollar. 

Ik werd opgewacht door Sistus en Chacha. Sistus was mij door Paul toegewezen als begeleider, gids 

en vertaler tijdens mijn verblijf en als degeen die door mij zou opgeleid worden tot leraar. Maar hij 

zou nog veel meer gaan betekenen, zo bleek later. Een week vóór vertrek had ik op een mooie 

ochtend gevraagd om een extra beschermengel. Toen ik een uur later in mijn elektronische postbus 

keek, bleek dat mijn verzoek al in vervulling was gegaan, en wel met ingang van 22.15 uur op de 

avond van de vorige dag: Sistus zou me tijdens de hele reis vergezellen. Ik kan je vertellen, dan is een 

heerlijke opsteker, want er zijn genoeg onzekerheden (dit is Afrika!) en zo’n steun in de rug is erg 

welkom. 

Sistus, Chacha en Juma, de chauffeur, brachten me netjes naar een hotelletje in Bunju, iets ten 

noorden van Dar es Salaam. Daar kon ik wat uitrusten en beginnen met acclimatiseren. Hoewel het 

regentijd was, was de temperatuur rond de 30 graden hoger dan in Nederland, want daar was het 

overdag niet veel warmer dan het vriespunt.  

Die dag en de volgende dag brachten we door met af en toe overleggen, een ritje naar het strand en 

voorbereiding voor de lessen die zouden beginnen op dinsdag. Ik kreeg zowaar een mobieltje te leen, 

en van de auto en de chauffeur konden we naar goeddunken gebruik maken. Het was zelfs mogelijk 



dat auto en chauffeur ons de komende maand overal heen zouden brengen. Dat leek me een heel 

aantrekkelijk idee: Niet afhankelijk te zijn van de grilligheid van het Afrikaanse openbaar vervoer. 

De les op Dinsdag zou plaats vinden in een kerkgebouw van de Pentacostal Church of Tanzania (zeg 

maar: De Pinkstergemeente, afgekort: PTC) en er waren 150 mensen uitgenodigd. Aanvang 9.00 uur, 

begin van de les 9.30 uur, zodat laatkomers wat meer speling hadden. De kerk was een lichte en 

luchtige, grote ruimte, voorzien van elektriciteit, een geluidsinstallatie en een projectiescherm. 

Perfekt! In afwachting van de cursisten brachten we alles in gereedheid onder begeleiding van mooie 

muziek die vanaf het minicomputertje (ooit voor een missie haar Haïti aangeschaft) werd gespeeld 

en versterkt. De projector ( te leen van Paul) werd in stelling gebracht, zodat de presentatie die ik 

had voorbereid ook voor iedereen zichtbaar zou zijn. Wat kon er mis gaan? Zó luxe had ik het nog 

niet meegemaakt op dit continent. 

Tja, laatkomers. “Te laat komen” betekent in Afrika heel iets anders, dat wist ik wel. Maar toen er om 

kwart over tien nog maar 20 mensen waren gearriveerd, waaronder onze gewaardeerde vriend Yesse 

uit Kigoma, besloten we toch maar van start te gaan. Er druppelde gaandeweg nog wel wat 

“laatkomers” binnen, maar het aantal deelnemers werd niet meer dan 30, wat nogal weinig is als je 

weet dat er 150 waren uitgenodigd. Maar goed, er hoefde er maar één tussen te zitten die werkelijk 

met de middelen aan de slag ging, dus aantallen zeggen lang niet alles. 

Het eerste signaal dat ik ontving dat duidde op een probleem kwam van Sistus, die mij waarschuwde 

dat er een nogal kritische bisschop onder de aanwezigen was die heel invloedrijk was en veel vragen 

stelde. Hij had een deftige Apple i-book met draadloos internet waarmee hij onze stichting, de Amma 

Resonation Healing Foundation, feilloos opzocht. Toen kwamen de vragen en de problemen. 

Het kwam er op neer dat Amma een god was van de Dogon in Mali of een Hindoegod, en aangezien 

dat andere goden waren dan de God van deze kerk, kon de bisschop dit niet toestaan. Verder wordt 

er binnen de PTC absoluut geen alcohol geconsumeerd, terwijl we net bezig waren geweest om het 

malariamiddel te vermenigvuldigen, gebruikmakend van sterke drank van het merk “Konyagi” ( “The 

Spirit of Tanzania”, luidt de reclametekst) à 35%. Dus zag ik voor mijn ogen onze prachtige 

onderneming als een kaartenhuis in elkaar donderen. Kom je helemaal 8000 kilometer uit Europa 

gevlogen om die lieve mensen iets nuttigs bij te brengen, gooit een wijwaterpisser roet in het eten! 

Mijn eerste reactie was: “Het was niet mijn bedoeling jullie te verleiden tot een pact met de duivel”, 

en Sistus zei naderhand dat ik wat geïrriteerd was, “maar je herstelde je meteen goed”. Wat kon ik 

anders dan de situatie accepteren? We konden moeilijk in discussie gaan met een autoriteit op 

geloofsgebied en hopen dat hij zich zou willen laten overtuigen in z’n eigen huis, ten overstaan van 

de gemeente. Dus toen het duidelijk was hoe de kaarten lagen heb ik de flesjes met het middel, die 

iedereen inmiddels gekregen had, weer teruggevraagd, evenals de verstrekte pennen en het 

documentatiemateriaal. Geen les, dan ook geen middel.  

Aan de overkant van de weg onze wonden gelikt in het gezelschap van een paar gelijkgestemden, 

waaronder Yesse en de vrouw van Paul, onder het genot van een koel drankje en een bord “kuku na 

chipsi” (kip met patat) en ons bezonnen op wat nu te doen. 


