Reis Burkina Faso
2 januari t/m 28 januari 2016.

Zaterdag, 2 januari:
Vroeg in de ochtend, 3:45 uur gaat de wekker.
Goed geslapen en ik ben er helemaal klaar voor: op naar Afrika.
Zonder problemen naar Schiphol gereden en mooi op tijd ingecheckt en de anderen uit de reisgroep
snel gevonden.
De 1ste vlucht ging van Schiphol naar Munchen en vertrok 7:05 uur.
Van Frankfurt naar Brussel en vandaar direct naar Ouagadougou.
Tussen de vluchten door slechts 1 uurtje wachten om 16:30 plaatselijke tijd (1 uur vroeger dan
Nederland) aangekomen.
Op het vliegveld moesten we direct een Ebola verklaring afleggen en een papier invullen met al je
gegevens en de reden van de reis. Dit alles onder het toeziende oog van wat militairen en camera’s
op statief die tactisch waren opgesteld.
Dan door de douane controle, wat vingerafdrukken achtergelaten en kennisgemaakt met onze
reisleider Marlon.
Helaas blijkt het Afrikaanse avontuur direct van start te gaan: Bijna al onze koffers zijn niet
aangekomen. Ook ik heb alleen mijn handbagage met in ieder geval de belangrijke dingen:
malariapillen, deet, tandenborstel, een schoon t-shirt en wat schoon ondergoed.
Na lang wachten op de juiste formulieren voor het aangeven van vermiste bagage, en ieder een
persoonlijke verklaring afgelegd in het bureautje, kunnen we eindelijk het gebouw verlaten.
Daar staat de bus te wachten die we deze reis meerdere malen hebben gebruikt.

De handbagage werd ingeladen we stapten in en reden naar het hotel waar we die nacht zouden
verblijven. Tijdens deze rit heb ik mijn ogen uitgekeken naar de hoeveelheid oude brommertjes, de
overvol beladen trucks en driewielers met laadbak. Daartussen karren tot wel 3 meter hoog
volgeladen met brandhout, met ezels ervoor. Bijna overal langs de weg zag ik kraampjes met van
alles te koop; van kitscherige bankstellen tot traditioneel gebakken potten, van simkaarten en
telefoons tot ijzeren staven van 6 meter lang.
Bij het hotel La Liberté aangekomen krijg ik vrij snel de sleutel en ga mijn kamer eens bekijken:
Best ok; een stevig bed met klamboe. Een eigen toilet
met douche, niet zo mooi bijgehouden als wij gewend
zijn, maar daar is het een luxe. Een ventilator een
raam. De belangrijkste dingen zijn allemaal aanwezig
dus ik ben dik tevreden.

Eenmaal gesetteld ga ik voor het hotel buiten een sjekkie roken en raak aan de klets met 2 jongens
die daar al rond hingen. Binnen 5 minuten werden er 2 kalimba’s (duimpiano) bijgehaald en waren
we met z’n 3en aan het jammen. De 3 de pakt 2 stenen en tikt deze tegen elkaar om het claves ritme
neer te zetten; muziek maken kan overal, met oneindig veel mogelijkheden tot klanken met de
materialen om je heen . Dat was een mooie binnenkomer. Tot slot van de dag een maaltijd gegeten
in het restaurant van het hotel; gebakken aardappelen, sperziebonen (1 van de weinige groenten die
we hierna nog wel eens gegeten hebben), en zebra steak; best lekker!

Zondag, 3 januari:
Vroeg opgestaan, ontbijt om 8 uur.
Heerlijk geslapen na de lange vliegreis, maar de volgende lange reis staat al te wachten:
Met het busje van Ouagadougou naar Bobo Dioulasso. Een
reis van ongeveer 7 uur. Alles gepakt wat mee kon, en we
gingen op weg. Eerst nog een half uur door de drukke
hectische stad om daarna door de broes (wildernis) te rijden.
Groener dan ik had verwacht; om de 10 / 15 meter een struik
of boom van maximaal tot 3 á 4 meter hoog. Tussendoor
vaak een afgebrande bodem. Af en toe wat rotspartijen van
een paar meter hoog en heel af en toe een meertje of een
klein watertje waar het vol stond met palmen en mango
bomen. Regelmatig was er een politie of douane controle.
Deze was nog wat scherper en vaker dan normaal i.v.m. de
coup die het leger heeft geprobeerd een aantal maanden
terug. Gelukkig konden we na het laten zien van de
benodigde papieren en/of paspoorten weer doorrijden.

Een enkele keer stopten we in een dorp om wat plaatselijke lekkernijen te kopen. Dan staan er zo 6
tot wel 15 vrouwen en meisjes met manden op hun hoofd waar de handelwaar in ligt, te dringen om
iets te verkopen. Het begint hectisch en wat gespannen, maar Marlon, onze reisleider, blijft heerlijk
rustig, maakt tussendoor een grapje en geniet duidelijk van deze hectische handelmethodes. Hij
probeert bij iedereen iets te kopen en zo eindigen we met sesamkoekjes, pinda’s, zoete erwten en
wat banaantjes. Bij het wegrijden zie ik nog net een arm naar binnen gaan met een pakje
sesamkoekjes in een laatste poging toch nog iets te verkopen. Ze heeft pech, wij rijden door en gaan
weer op weg.
Rond half 6 komen we aan bij het huis van Marlon waar we de komende week verblijven. Iedereen
krijgt de sleutel van de kamer en ik ga mijn kamer ook opzoeken: een klein schuurtje wat
omgetoverd is tot mini hotel kamer. Het veldbedje is wat hard maar slaapt goed.

De kokkin en schoonmaaksters werden voorgesteld; Roisine en Siko; 2 jonge dames die van wanten
weten. Roisine geeft overdag les op een lagere school en komt voor de lessen ons ontbijt verzorgen
en na de lessen komt ze het avondeten koken. Tussendoor doet ze ook nog onze kleren wassen
pffffff. Respect! Siko heeft altijd haar dochtertje van ongeveer 3 jaar mee die graag mee helpt waar
kan.

Heerlijk gegeten, ik weet niet meer precies wat maar het moet 1 van het volgende zijn want meer
dan deze gerechten heb ik niet gezien:
Rijst, couscous of pasta.
Daarbij tomatensaus (met bittere tomaat en kool) of pindasaus.
En af en toe gebakken kip, rund of vis, zo goed doorgebakken dat ik bv. de ribben van de kip mee heb
gegeten.
Met een geluksdag; gebakken aardappelen, gebakken bananen, sperzieboontjes.
Daarnaast altijd een grote bak met komkommer, ui, halfrijpe tomaat, paprika en geraspte wortel.
Natuurlijk wel met een erg lekkere dressing.
Na de maaltijd had Marlon wat plaatselijke muzikanten uitgenodigd om voor ons te spelen. Dit
eindigde in 1 grote djamsessie. Lekerrrrrrrr. 1 van de muzikanten, Yakouba, is gaandeweg een goede
vriend geworden.
Voldaan en moe naar bed gegaan.

Maandag, 4 januari:
Midden in de nacht, klokslag 4 uur, uit mijn droom gerukt door een harde zang van de moskee uit de
buurt; Allaaaaaaaah en nog wat. Ik zat rechtop in mijn bed, wat is dit????? Even was het stil, en
toen leek dat ik opnieuw de slaap zou vinden begonnen ze opnieuw! Om het kwartier/half uur een
nieuwe oproep tot ongeveer 6 uur. En dan beginnen de dames met het voorbereiden van het ontbijt,
naast mijn deur. Slapen lukt niet meer, dat worden korte nachten de komende tijd…..

Wat minder uitgerust dan gehoopt dus uit mijn bed gekomen. Gelukkig is vandaag een rustdag.
Lekker een beetje chillen in en om het huis, en de omgeving een beetje verkennen. We zitten aan
de rand van de stad en zijn binnen 5 minuten wandelen in de broes (wildernis). Marlon is met ons
meegewandeld naar de broes om te laten zien waar je naar toe kunt en vooral…… hoe je de weg
terug weer kunt vinden. Het 1ste wat je ziet als je de stad uitkomt is ooooveral vuilnis. Vooral plastic
zakjes met daartussen van alles. Op sommige plekken is er de fik ingezet, zo houden ze de berg klein.
Overal ruikt het verbrand. Gelukkig is na een paar honderd meter het einde van de afvalberg en
begint de mooie natuur het over te nemen.

We lopen een stukje en horen muzikaal geklap uit de
bosjes iets verder weg komen. We gaan erop af en daar
zien we bij de plaatselijke waterput wat dames de was
doen en de kinderen trommelend op plastic bekers en
flessen, en zingend de tijd door brengen. Even gedanst
op hun muziek en wat meegeklapt. De kinderen vonden
het geweldig. Allemaal een handje gegeven en we zijn
doorgelopen. Niet veel verder zijn we teruggekeerd en
daar vonden we een kleine offerplek; de oude tradities
leven hier naast en door de nieuwe heen 

Thuis bij Marlon heb ik vriendjes gemaakt met de 2 honden

In de avond zijn we uitgenodigd om bij de familie van Roisine te komen eten. Een mooi welkom. Na
een 15 minuten rijden komen we aan en ontmoeten de hele familie; 1 vader, 2 moeders, een stuk of
4/5 zonen en 3/4 dochters.
Er wordt buiten gekookt op houtskoolkacheltjes.
En ik zie al 3 mooie vissen in de pan liggen. Het
duurt best lang voordat het eten klaar is, de maag
begint al te rommelen als het opgediend wordt;
De 3 mooie vissen, gebakken aardappelen,
gebakken bananen, sperzieboontjes, rijst,
ennnn……. gedroogde rupsen in een klef sausje.
Natuurlijk geprobeerd en ik vond ze best lekker.
Een stuk of 7 heb ik er op en na iedere nieuwe
rups werd het gekke idee van rupsen eten minder,
en werd de smaak daarmee steeds lekkerder. Na
de heerlijke maaltijd een glas traditionele thee
gekregen (bereiding duurt ongeveer een uur) en
het was al snel tijd om afscheid te nemen.

De vader, die bijna de hele avond op zijn troon (autostoel) zat met daarnaast een radiootje die vooral
christelijk – Afrikaanse muziek afspeelde stond op om iedereen gedag te zeggen. De 2 moeders
gingen ook staan. Hoe het kwam, wat er precies gebeurde weet ik niet meer, maar binnen 1 minuut
stonden we in een kring te dansen en te joelen alsof het een groot feest was….. en dat was het ook.
Het was van korte duur, nog geen 10 minuten denk ik, maar wauw, wat heerlijk om met z’n allen los
te komen met de warmte van een groots welkom!!
Ennnnn, de koffers zijn terug!! In mijn koffer zit een slaapmatje wat ik op mijn veldbed leg en een
stuk prettiger ligt. Ook fijn alle kleren te hebben. Alleen Hans heeft zijn koffer nog niet maar die
wordt gelukkig later ook gevonden (duurde wel nog een aantal dagen).

Dinsdag, 5 januari:
Met Anne Marie, 1 van de medereizigers,
afgesproken dat we in de ochtend samen door de
broes gaan wandelen. Normaal ben ik geen
ochtendmens, maar hier ga ik vroeg naar bed, en
wordt toch vroeg weer wakker van de moskee. Mijn
hele ritme is omgegooid. Dus vandaag rond 6:30
uur met z’n 2en heerlijk de broes in. De 2 honden
van Marlon zijn de hele wandeling meegelopen,
super gezellig. We durven steeds wat verder. Wat
op blijft vallen zijn de grove gesteentes die af en toe
uit de grond zijn gestuwd.

Na het ontbijt maken we ons rustig klaar voor ons eerste uitstapje: een bezoekje aan een werkplaats
voor muziekinstrumenten. Weer een kort ritje door de stad. Nu heb ik een foto kunnen maken van
een gemiddeld busje (de extreem beladene waren net weg als ik mijn camera klaar had…)

Vaak hangen er ook nog lui achter en/of zitten er mensen bovenop. Is er nog plek? Ja er is nog plek,
er is altijd wel een plekje te vinden. Er zijn geen problemen, alleen oplossingen….
Eenmaal aangekomen bij de werkplek zien we
buiten de muren al een stuk of 15 geitevellen te
drogen liggen en horen we de klanken van ijzer op
hout. Binnen de muren is een binnenplaats,
gedeeltelijk overdekt. Onder de linker afkapping zie
je 5 mannen bezig met het maken van een balafon.
In het aangrenzende schuurtje worden grote
blokken tot grove staven gezaagd. Dan gaat de
volgende deze blokken verfijnen tot de juiste
grootte. Hierna wordt de staaf wat dunner gemaakt
en gaat vervolgens naar degene die hem stemt en
polijst. Als de staaf is goedgekeurd gaat hij naar de
laatste werkhanden; de balafonbouwer. Deze heeft
een hulpje om o.a. de touwen te lussen. Aan de
achterkant, ook onder een overkapping, werken 3
mensen aan djembe’s; 1 de binnenkant, 1 de
buitenkant, en 1 de versieringen.

Daartussen zit een man de stemmechanieken van
een kora te monteren. In het midden van de
werkplaats, zonder overkapping, staat een beer van
een vent in te hakken op een boomstam van
ongeveer 1, 20 meter hoog en 1 meter in
doorsnede. Hij is bezig een doundounba te maken
en dit is de eerste stap; het uithollen. Ik heb het ook
even mogen proberen, maar jeeminee wat is dat
hout hard. Met een scherp mes aan een lange bijl
krijg ik met moeite af en toe een splinter eruit…. Je
moet hard slaan, en op de juiste plek, anders lukt
het niet. De grote beer neemt het weer over en hij
krijgt bij iedere slag toch weer een stukje eruit.
Maar dan nog, het lijkt mij eeuwen te gaan duren
voordat hij klaar is dus ik vraag hem hoe lang hij
erover doet. 1 hele dag hakken en hij is klaar, is het
antwoord. Dan is de doun klaar om 2 jaar gedroogd
te worden voordat de rand smaller uitgehakt gaat
worden. Pfoeh, 1 dag hakken om alleen de
basisvorm te krijgen(als je het goed kan en ook een
beer bent), wederom RESPECT.

Na dit leerzame bezoek rijden we door naar een balafonbouwer om de hoek. Deze bouwt alleen
balafons en op zijn werkplaats ligt het helemaal vol met klankstaven en oude kapotte kalebassen. Hij
is bezig met opzetten van de klankstaven van een balafon. Na de kennismaking haalt hij zijn zoon
erbij en samen spelen zij een mooi ritme voor ons op 2 balafons. Deze bouwer zouden we later weer
terug zien op een andere mooie plek.

Woensdag, 6 januari:
Vandaag gaan we naar een klein dorp in de buurt van Banfora (westen van Burkina Fasso). Alles bij
elkaar weer een uur of 4 rijden, maar onderweg stoppen we om een waterval te bekijken. Wat een
mooie natuur! Na de lange, soms eentonige omgeving van struiken en lage bomen, met af en toe een
wat grotere mangoboom of een imposante Baobab boom (de heilige boom daar) in ene een oase
met palmen en veel grondbegroeing, allerlei bomen, ik herken in ieder geval eucalyptus, Baobab en
wat planten die wij in kleine vorm in de huiskamer hebben.

Hier een wat grotere Baobab.
Volgens de verhalen van het volk heeft een god
deze boom op zijn kop in de aarde gezet (ik weet
niet meer waarom ).
De vruchten zijn eetbaar en best lekker. Een wit,
stevig vruchtvlees wat makkelijk verpoedert. Door
het poederige komt het eerst wat muf over, maar
dan neemt de citrus smaak en iets zacht perigs het
over en is het best lekker!
Als je goed kijkt zie je de vruchten in de boom
hangen (heeeel veel), zo groot als een vuist, met
gemene kleine stekels. Voorzichtig pakken dus!

Eenmaal bij de waterval aangekomen genieten we van de rust bij
de watervallen. Het gekletter heeft iets ontspannends, samen met
de FRISSE LUCHT hier! Om ze goed te bekijken klauteren we wat
over en langs rotsen en hoe verder we komen hoe meer we de
schoonheid zien van deze plek.

Na deze heerlijke oase rijden we verder
naar de plek waar we deze avond gaan
slapen: In een klein dorp een
compound (omheind terrein) vooral
voor toeristen gemaakt. Er is een
bassin met wat krokodillen, kleine
ronde leemhutjes voor de gasten en
een Bara (plek van activiteiten) met
een grote mangoboom waar een aantal
vleermuizen in huist.

De 2 wc’s zijn 2 gaten in de grond met een
muurtje van iets meer dan anderhalve
meter voor de privacy. In het midden, naast
de Bara staan wat beelden en traditionele
potten uitgestald, mooi, maar het lijkt weer
zo neergezet voor de toeristen. Toch maar
wel een foto gemaakt.

In de avond worden we getrakteerd op een optreden van wat
plaatselijke muzikanten; djembe, douns, balafon en bara, een
drum gemaakt van kalebas (groot) met bovenop een gat
bespannen met geitevel. De avond werd compleet toen een
oudere dame en een jonge meid samen de traditionele
billenschuddans vertoonden. Niet te vergelijken met de
schuddende billen die we al kennen van menig Afrikaanse
dans. Bij deze dans blijft het hele lichaam stil op de billen na.
Wat mij opviel was de trots waarmee ze dit uitvoeren, als het
meisje iets fout deed, hoe zacht de oudere vrouw dit
corrigeerde binnen de dans en muziek (je zou het haast niet
merken). Na hun dans zelf natuurlijk ook even wat billen
geschud, even op de balafon mogen meespelen voordat het
tijd was om naar bed te gaan; morgen vroeg op om
nijlpaarden te bekijken!

Donderdag, 7 januari:
Vroeg op, rond 5:30 uur. Zonder ontbijt direct wandelen naar het meer waar de nijlpaarden zwemmen.
Tijdens de wandeling loop ik met Alida op, een vriendin van Marlon die in Bobo woont. Tijdens de
wandeling leert ze me de plaatselijke begroeting en wat gebruiken. Zo geeft ze me wat zaaddozen van een
lage struik in mijn hand, die een heel mooi vol en warm shaker geluid maken. Even later breekt ze een takje
af van een houtige struik en zegt; hier poetsen wij onze tanden mee. Ik pak het takje aan, kauw met mijn
kiezen het uiteinde plat en begin te poetsen. Er komt een sterke smaak vrij die wat doet denken aan tea
tree (Australische boom met vele goede werkingen). De smaak komt in ene als een soort bommetje vrij en
zakt dan langzaam weg. Best lekker zo een plaatselijke tandenborstel inclusief ‘tandpasta’ . We lopen
wat verder onder een lange rij bomen door en daar verbaas ik mij over een hard laag zoemend geluid wat
doet denken aan een overladen elektriciteitskabel. Ik kijk omhoog en vraag aan Alida waar dat geluid
vandaan komt. Van de bijen, zegt ze, kijk maar eens goed. Nogmaals kijk ik omhoog, met wat meer
aandacht en zie ik inderdaad ontelbaar veel kleine bijtjes rondom de bloemen en vruchten van de boom.
Onvoorstelbaar veel en indrukwekkend wat zo veel kleine geluiden bij elkaar tot zo een lage zoemtoon kan
brengen, wauw. Nog even tussen neus en lippen door vertelt Alida me dat dit de killers van deze omgeving
zijn. Met grote ogen kijk ik haar en aan en ren snel lachend 5 meter vooruit. Was het een grapje van haar of
niet, ik weet het nog steeds niet. Hoe dan ook, dat was een indrukwekkend vliegvolk!

Na een wandeling van ongeveer 15 minuten komen we aan bij het meer. De zon is nog niet opgekomen en
het bootje staat al klaar. We zijn met teveel om in 1 keer te varen dus eerst de 1 ste helft van de groep. Ik ga
de eerst ronde mee. We varen naar de overkant van het meer en nog voordat ik de nijlpaarden zie hoor ik
ze eerst. Een laag gebulder wat het water doet trillen, indrukwekkend geluid! Dan, na even wachten en
zoeken zien we een hoofd boven water komen. Na een paar tellen duikt hij weer onder en komt er iets
verder een ander hoofd boven. Het blijken 2 nijlpaarden te zijn, die af en toe een luchtje scheppen en
verder vooral onder water zitten. In ene komt ook de zon op en worden alle vogels in de buurt langzaam
wakker. Wat geweldig om dan op zo een plek te drijven. Vele zilverreigertjes, langpotige vogels lopend over
de waterlelies, roofvogels die af en toe vis uit het water plukken, en af en toe op zo een 30 meter een
nijlpaard die even proest om weer onder te duiken. Errug mooi!

Dat kleine zwarte puntje in het water, rechts onder de zon, is het hoofd van een nijlpaard.

Op de terug weg pakt de bestuurder van de boot een
bloem van een lelie uit het water en breekt de steel
zodanig dat deze transformeert in een ketting. De
gelukkige aan boort is Anne Marie, zij krijgt deze
heerlijk geurende ketting om en straalt mee met de
ochtendzon……..

We wandelen terug naar de compound en ontbijten daar wat. En
we gaan weer op pad. We nemen afscheid van de mensen hier en
worden uitgezwaaid door een groepje kinderen:

We gaan niet rechtstreeks naar huis maar rijden eerst richting
het noorden om daar naar oude rotswoningen te kijken op een 3
landenpunt. We pikken onderweg eerst de gids op. Een man
rond de 40 jaar die de plaatselijke natuurgeneesheer is van het
dorp. We beginnen onderaan een hoge klif. Gedeelte van een
hoogland wat uitstrekt van Ivoorkust, door Burkina en zo door
een gedeelte van Mali. Hier gingen de bewoners in de 11 de / 12de
eeuw naar toe om zich te kunnen verdedigen tegen alle volkeren
die het land door trokken (Egypte en later Europa). Onderweg
staan veel, wat kleinere, baobabs met de gekste vormen.

Bijna boven aan de klif hebben we een prachtig weids uitzicht
met veel groen, af en toe een dorp en heel in de verte soms een
kleine puistachtige berg. We kijken uit op Ivoorkust aan de
linkerkant en Mali aan de rechterkant, zelf staan we nog in
Burkina. We lopen iets verder omhoog en zien daar de 1ste
restanten van het rotsdorp. Veel lemen huisjes tegen de wand
aan gebouwd. Heel veel hoge potten ernaast die als
voorraadkast dienden. Een mooi verhaal over de vormen;
volgens dit volk zijn er maar 2 vormen; Recht en rond.

De rechte lijnen staan voor de ‘man’ en de ronde lijnen staan voor de
‘vrouw’. Zo zijn de hutten waar de mannen slapen rechthoekig en de hutten
waar de vrouwen slapen rond. De grote potten zijn rond en de gids vraagt
waar de vorm je aan doet denken. Het antwoord is de borsten van een
vrouw. Deze potten staan symbool voor de borsten van de vrouw die de
voeding bevatten voor het volk. Ik kon het niet weerstaan even tussen 2 van
deze prachtige borsten mij neder te hurken ;-)

Na de afdaling een lekker pilsje gedronken op een terrasje en we gingen weer op weg, terug naar het
huis van Marlon. Even uitrusten voor het eten en weer een heerlijke maaltijd. Tijdens de maaltijd had
Marlon een leuke verrassing voor ons; we zijn uitgenodigd voor een bruiloft van de dochter van een
vriend van hem. Niet iedereen gaat mee van onze groep, maar ik wil dit niet missen! Nog moe van de
dag stap ik na het eten in de jeep om naar de bruiloft te gaan. We zijn met een man of 6 en komen
aan in een straat met aan de linkerkant een discotheekje waar wat reggae muziek uitkomt. Iets
verder aan de rechterkant zien we de bruiloft; een kring dansende mensen met aan de kant de
muzikanten; 2 balafons, 1 djembe, 1 doundoun en een zanger die eromheen fladdert. Er staan 2
bankjes waar wat mensen op zitten, de gastheren en dames. Ze staan op om ons te verwelkomen;

De vader van de bruid begroet ons eerst. Een grote sterke man van een jaar of 50. Ik zie hoe hij de
anderen traditioneel begroet; linkerslapen tegen elkaar, rechterslapen tegen ekaar, en tot slot het
voorhoofd tegen elkaar. Als ik aan de beurt ben is hij wat vrijer geworden in zijn begroeting; de
linkerslapen gaan tegen en elkaar en hij wrijft met zijn hoofd wat op en neer, de rechterslapen gaan
tegen elkaar en weer gaat zijn hoofd wat op en neer. Nu net wat verder zodat ook onze wangen
elkaar een knuffel geven. Tot slot gaan onze voorhoofden tegen elkaar en beweegt hij zijn hoofd van
links naar rechts. Onze voorhoofden schuiven tegen elkaar en plots raken ook onze neuzen elkaar.
Ook hier bleven we even hangen en er ontstond een neusknuffel. De afsluiting was zeerrrr
onverwacht. Direct vanuit de neusknuffel laat hij even het contact los en geeft me een dikke zoen vol
op de mond. Zo welkom had ik me hier nog niet gevoeld.

We kregen al snel een beker palmwijn en de bank werd voor ons vrijgemaakt. Na even op de bank te
zitten kon ik niet meer stil zitten. Ik sloot me aan in de dansende kring en ben daar de rest van de
avond niet meer uit gegaan. Heerlijk rustig naar voren schuifelen met een simpele zij, sluit, zij, tik pas
met warme lichte armzwaaien erbij. Af en toe schuifelde je langs de muzikanten en kwam de
balafonmelodie direct naar binnen, en weer aan de andere kant van de kring had je wat meer
contact met de danser(e)s(sen) voor en achter je. Af en toe was er 1 die de traditionele pas wist en
probeerde deze mij aan te leren. Niet veel verschillend van wat de meeste deden, maar net wat
andere armbewegingen en anders in de tel gezet.

Na een tijdje ging de zanger de dansende blanken toezingen. Dat hoort ook bij de tradities; een soort
eerbetoon aan de belangrijke gasten. En als blanke gast maak je een feest als een bruiloft
belangrijker en hoger in aanzien. Dit heeft weer te maken met dat in de traditie reizigers als
belangrijke mensen worden gezien. Van oudsher brengen zij de info van ver weg mee, maar ook
allerlei kennis, producten en grondstoffen. Als blanke kom je sowieso van heel ver, dus zeer welkom.
In ieder geval……. Weer terug naar de zanger. Hij kwam vrij snel bij mij aan, m’n hand werd door de
danseres naast mij omhooggehouden; kijk hier staat de geweldenaar waar over wordt gezongen. Je
kan en mag even helemaal jouw moment nemen daar; geweldig. Ik wist al dat deze zangbode
afgesloten moest worden met het plakken van een briefje geld (75 cent, of 1,5 euro) als tonen van
weder respect, dit deden de toegezongenen voor mij ook. Helaas was ik daar niet op voorbereid en
had ik deze avond geen geld mee. Marlon, de geweldige gids, wist dit en kwam achter me staan om
subtiel en ongezien een briefje in mijn handen te duwen. Het briefje plakte ik op het voorhoofd van
de zanger en zo kon ik een mooi moment helemaal goed afsluiten.

Na een super mooie dag met een geweldige afsluiter naar huis gegaan en in bed geploft. Morgen
opnieuw veel te beleven.

Vrijdag, 8 januari:
Vandaag slechts 1 activiteit; Karité boter maken. Dit is boter waar je mee kunt koken, maar wat ook
als handcrème word gebruikt. Sommige collega’s van mij smeren het ook op een oud djembe vel om
te onderhouden. De crème wordt gemaakt van, hoe kan het ook anders, de karité boon.

Na het ontbijt (baguette met honing, jam of
smeerkaas) gaan we de auto in voor een rit
naar vrienden van Marlon. Best nog een
eindje rijden voordat we in een klein dorp
aankomen. Op een paar plaatsen staan wat
huizen en hutjes geclusterd bij elkaar. In zo
een cluster woont een gehele familie met
opa’s, oma’s, broers en zussen. De clusters
samen vormen het dorp. We zetten de auto
neer bij een boom die vol zit met nesten van
de wevervogel. Vaak gezien op national
geographic, nu eens live.

We lopen naar het cluster huizen waar de vrienden van Marlon
wonen. Daar zien we een grote, krachtige vrouw bezig om grote
klonten bruine cacao boter achtige pasta in een grote teil met water
te doen. Ze is groter dan ik met armen waar de mijne 2 keer in
passen. Het vind plaats midden in een cluster huizen in de schaduw
van een boom. Een tenger en gespierde man staat op van zijn krukje
en begroet ons. Ook schudden we de handen van enkele kinderen, de
oma en natuurlijk van de grote vrouw. Wij mogen plaatsnemen in de
lounchestoelen en de familie zit op emmers, jerrycans en enkele
blijven staan. Een klein kind van iets minder dan een jaar met
prachtige grote nieuwsgierige ogen gaat van arm tot arm in de
familie. Dan zit ze bij oma, dan weer bij papa, maar ook de grotere
broers en zussen doen hier aan mee. De vader is de hele tijd bezig
met het maken van de thee en het roken van sjekkies.

De grote vrouw is klaar om te beginnen aan het volgende proces voor de
karité boter. De bonen zijn van de zomer. Ze had ze van tevoren al
fijngestampt tot een pasta, deze net gemengd met het water, en nu kan
het kloppen beginnen. Ze gaat met rechte, iets gespreide benen voor de
grote teil staan en slaat met 2 handen tegelijk in de met water verdunde
pasta. Er komt direct een prachtig ritme uit deze handelingen; koetang,
krang plof… De 1ste klop is achteraan in de teil met de handen samen, de
2de klop is vooraan de teil met de handen aan de zijkant, de laatste klop is
omdat ze de handen naar elkaar brengt en alle pasta die ertussen zitten
een luchtig klop geluid geeft. Je kan zien dat het zwaar is, ze staat met die
rechte benen helemaal voorover hangend en gebruikt het hele
bovenlichaam om de beweging te maken. Na een minuut of 10 zie ik wat
zweetdruppels ontstaan op haar voorhoofd. Tussendoor komt ze af en toe
even recht op staan, iedere keer weer met een mooie lach erbij. Strekt de
rug en gaat weer verder. Dit proces van lucht in de pasta kloppen duurt
ongeveer 2 uur (en het is deze dag rond de 4o graden!). Wij mogen ook
even proberen.

Natuurlijk sla ik niet over en ga er klaar voor staan. Meteen bij de 1ste
slagen komt het mooie ritme naar boven; de familie geeft een juig en
klein applaus . Al snel werd duidelijk dat ik de laatste slag, de handen
naar elkaar toe brengen, niet subtiel genoeg deed en de spetters
vlogen in het rond. Het applaus veranderde in een gelag; die gekke
Hollanders ook………. Iedere gemorste spetter werd van de grond
geplukt en weer terug gedaan. Na nog geen tien minuten slaan in de
teil had ik hem weer iets luchtiger gemaakt en minstens 100 ml zweet
gedoneerd wat van mijn voorhoofd de teil in seipelde. De vrouw neemt
het weer van ons over. Wij krijgen een glas thee en kijken vol
bewondering hoe de vrouw doorgaat met dit zware werk zonder de
glimlach te verliezen. Na een tijdje zien we de bruine pasta steeds
blanker worden. Het vet komt al langzaam los. Er gaat een hete steen
bij om het langzaam op te warmen en er wordt al kloppende steeds
meer water bij gedaan. Als de teil bijna vol is zie je het vet duidelijk
boven drijven en wordt dit eruit geschept en in een pan die op het
vuur staat gedaan. Dit moet weer 2 uur op het vuur blijven en wij gaan
samen met de vader langs de rivier de watervallen daar bekijken.

We lopen langs een rivierbedding die duidelijk in de
regentijd meer water verplaats dan nu in de winter.
Prachtige rotspartijen, mooie kronkels en langs de kant
af en toe mooie grote palmbomen. Af en toe is het wat
klauteren, soms zelf op handen en voeten. Hoe verder
we komen hoe meer groen we zien en hoe meer we
moeten klauteren.

Dan ineens komen we in de oase. Een grote rechte rots recht voor ons
begroeid met varens en allerlei groen waar van alle kanten water uit
sijpelt. Daar onder allerlei gelaagde rotsen met af en toe kleine meertjes
en poeltjes. In de kleine poeltjes kun je de vissen zien zwemmen, af en
toe hoor je een kikker, de frisse lucht van het water en de varens glijden
welkom mijn longen in. Wat een fantastische plek. We blijven een tijdje
zitten om te genieten van dit sprookje.

We zijn minstens een uur weg en kunnen terug naar de pan karitéboter. Deze heeft lang genoeg opgestaan en
het vet is geheel vloeibaar en heet, steentjes en andere grove delen zijn naar de bodem gezonken. Voorzichtig
wordt de vloeibare boter uit de pan geschept en in een grote plastic emmer gedaan. Wij gaan weer terug naar
huis. Zonder karitéboter, deze moet eerst nog stollen. Enkele dagen later heeft Marlon een gedeelte van de
boter opgehaald en iedereen een bakje gegeven. Fijn spul voor de handen en vooral; ze smeren het hier in hun
neus om de vuile lucht enigszins te filteren, en de binnenkant van je neus wat te verzachten. En die voelde
schraal aan door de rook van vuilverbranding, stof en droge warmte. Minstens 3 keer per dag je neus goed
snuiten om alle rotzooi eruit te stuwen. Na het snuiten je verbazen over opnieuw een volle zakdoek met
donkerrode (de aarde hier is rood, het stof dus ook), steenachtige gedaantes. Zelf ook mijn neus regelmatig
ingesmeerd met deze boter en dat voelde een stuk prettiger. Gezonde stad is het duidelijk niet wat terug is te
zien in de gemiddelde leeftijd: 49 jaar………….

Thuisgekomen is het even uitrusten en wachten op het diner. Tijdens
het diner komt er een vriend van Marlon langs. Een jonge man, rustige
uitstraling en duidelijk zijn mooie kleren aangetrokken. Hij is in zijn
puberteit naar de jagers griots gegaan met de vraag of ze hem wilden
helpen het goede levenspad te vinden. De jagers hebben hem
opgenomen in hun gemeenschap en ondertussen is hij geïnitieerd en
geheel geaccepteerd in deze gemeenschap. Marlon heeft hem in deze
periode geholpen en daar zijn zij vrienden geworden. En daar
profiteren wij weer van……… want we worden uitgenodigd voor een
initiatie ritueel in de stad morgenavond, uitgevoerd door de griots uit
Mali!!

Zaterdag, 9 januari:

Vandaag gaan we verhuizen naar het centrum waar we de
rest van de tijd verblijven. Alles ingepakt, afscheid genomen
van de kamer en de 2 hondjes, en na een ritje in de auto
aangekomen op de compound van een kerk. Naast een
straat waar het druk is met brommers en ander verkeer ligt
de ingang. 2 Bewakers zitten naast de poort op een stoel.
De binnenplaats is een soort
parkeerplek omringd door wat
gebouwtjes en achteraan de kerk. Er
staat een mooie boom die in eerste
instantie dood lijkt, maar als je naar
de uiteinden van de takken kijkt zie je
daar prachtige roze bloemen
floreren. We krijgen een korte
rondleiding en we verdelen de
kamers. Heerlijk dat de groep zo fijn
is dat dit soort momenten soepel
verlopen en alles snel geregeld is.

Mijn kamer is best groot. Een 2 persoons bed èn
een 1 persoons bed. Een bureautafel met
daarnaast een metalen kleding kast. Een luxe
fauteuil en een eigen badkamer met douche en
toilet. De douche is met koud water, maar in ieder
geval de gehele dag beschikbaar. Bij Marlon werd
het water in de piekuren afgesloten. Daar heb ik
mij ook regelmatig gewassen met een teiltje water
en een beker. Je verbaasd je hoe weinig je water
je echt nodig hebt om schoon te worden. Toch is
het wel fijn om te douchen, wat ik het liefst eind
van de middag doe. Dan heeft de zon het water
enigszins opgewarmd en is het koud/lauw water
waar ik prima onder kan staan .

Langs de gebouwtjes staan wat bomen, een soort
naaldboom, een grote mangoboom, en op wat vochtige
plekken bananenbomen. Ik eindig in de kamer links
naast die met de blauwe stoel ervoor met overdag veel
schaduw van de boom.

Gisteren aan Marlon gevraagd hoe het nu precies zit met het begroeten in de lokale taal. Ik had al wat geleerd, maar
de mensen reageren niet zoals ik verwachtte. Nu had ik nog niet meegekregen dat ik de hele tijd goedemorgen aan het
zeggen was, en dat er voor meerdere dagdelen een andere begroeting is (dusss). Maar hier stopt het nog niet, als je in
de plaatselijke taal begroet dan begint de pret; het begint met goede morgen/middag/avond, hoe gaat het met je,
lekker geslapen (voor 12 uur kon je dit nog zeggen), hoe gaat het met je moeder, hoe gaat het met je vader, en je
broers, en zussen, en hoe gaat het met je nichten. De hele familie wordt afgegaan!! Later heb ik momenten van dit
begroetingsritueel meegekregen en viel mij op dat na iedere vraag geantwoord werd met een instemmend hmmhmm.
Toch besloten dit keer niet de plaatselijke begroeting te leren maar het bij de versimpelde versie in het Frans te
houden; Bonjour (vanaf 12:00 kun je al bon soir zeggen), ca va? En voor 12 uur nog de ‘Bien dormir’?
In de avond gaan we luxe eten. In de binnenstad zit een culinair restaurant met een Franse eigenaar die vooral
biologische producten gebruikt. Wat geweldig om zijn heerlijke producten te proeven. Duidelijk een hele fijne keuken
met mooie, eerlijke producten. En dat zomaar midden in Bobo Dioulasso… Ik nam de kip in knoflook gegrild en kreeg
een heel bord vol mooie stukken kip. Maar ik heb vooral genoten van het toetje; mijn favoriet, citroen ijs was geweldig
zacht romig en verfrissend. Maar toen had ik ook nog het geluk dat Mouna, 1 van de medereizigers, haar chocolade
mousse niet op kreeg. En daar kwam een harde innerlijke kreun naar boven toen de eerste subtiele en volle cacao
smaak mijn tong aanraakte. Met kleine lepeltjes tegelijk, en lang genietend bij iedere hapje, vaak met de ogen dicht
om ongestoord in de chocolade extase te verzwijmelen, heb ik deze heerlijke maaltijd afgesloten.

Na het eten gaan we direct door naar de jagers ceremonie. We zijn al wat laat en brengen eerst degen die niet mee
willen naar de compound. Rond half 11 komen we aan op een binnenplein in de stad waar het volstaat met
geparkeerde brommertjes. Na de rijen brommertjes begint de meute mensen. Eerst een paar rijen staande mensen
en dan een hoop stoelen om een open plein heen. We horen de ngoni ’s al met zang en op een ronde staaf ijzer een
raspend geluid als ondersteuning. We gaan achter de staande mensen staan, maar er komt al een snel een man die
ons gebaart door te lopen. Er worden wat mensen aan het werk gezet om stoelen voor ons te halen en deze
worden op een prominente plek neergezet. Voor ik het wist zat ik, met een pilsje, op de voorste rij te kijken naar
het tafereel: voor mij, aan de overkant van het plein zit een stel op de grootste en chiqueste stoelen in erg mooie
sjieke kleding. Zij hebben vast een belangrijke functie, dacht ik nog, en heb ze tot keizer en keizerin gedoopt.

Op het plein bespelen 2 mannen een ngoni (lijkt op een
kora, maar met maar 6 of 8 snaren. De kora is een soort
harp met kalebas bespannen met geitevel als klankkast met
daaruit een grote gebogen stok recht omhoog waar de
snaren aan vast zitten. Daarachter 2 mannen in oranje
pakken met de raspbel. Zij lopen met z’n vieren een rondje,
de 2 ngoni spelers voorop, de mannen in oranje kort
daarachter. Af en toe draait 1 van de ngoni spelers zich om
en jaagt de belrasper snel naar achter. Een soort spelletje
lijkt het, om iedereen ‘scherp’ te houden. De andere ngoni
speler is duidelijk de leadzanger. Hij zingt een frase alleen,
waarna ze met z’n allen een soort antwoord zingen. Wat
vooral ook op valt zijn de camera en licht en geluid mensen.
Een jongeman loopt constant mee met een camera, achter
hem een andere jongeman met een bouwlamp om alles bij
te lichten. Af en toe ligt zijn snoer in de weg of raakt in de
knoop. Een andere man houdt constant een microfoon bij
de leadzanger. De techniek heeft de oude traditie ingehaald
;-)

Dan komt er een jongeman uit het publiek. Mooi traditioneel
gekleed; een shirt met daaraan allerlei kleine tasjes genaaid.
Hierin zitten allerlei kruiden en andere tovermiddelen in die de
jagers in de natuur hebben gevonden. Zij staan bekend en worden
gerespecteerd door hun kennis van en over de natuur. Op zijn
hoofd een soort hoed, helemaal bedekt met schelpen (die rijkdom
laten zien, dit was vroeger een betaalmiddel) met aan de
achterkant een lange sliert met diezelfde schelpen. Er komen
meer mensen uit het publiek en deze gaan achter hem staan. De
zangers bewegen langzaam richting de man. De leadzanger gaat
voor hem staan en legt de hals van de ngoni op de schouder van
de man en zingt hem recht in het gezicht toe. Dit komt best
indrukwekkend over, de oren van de man zullen wel piepen. Hij
blijft kalm staan en laat de zangwind gelaten over hem heen
waaien. Af en toe antwoord hij knikkend en lijkt er hmmmhmmm
bij te zeggen. Ze lopen een stukje verder, de zangers achteruit. De
muziek en basis gezang gaat constant door. Af en toe word er
weer een belrasper naar achteren gejaagd, en opnieuw staan ze
stil om de man met schelpen toe te zingen. Dit gaat alles samen
best een lange tijd door. De constante melodie begint binnen te
dringen en neemt het over van de tijd.
Af en toe is er een speech en pakken statische, duidelijk belangrijke mannen de microfoon om de menigte toe
te spreken. Dit gaat in het burkinees dus hier heb ik niets van kunnen verstaan.

De muzikanten gaan even op een rij zitten aan de rand van het plein.
De man met schelpen en zijn aanhangers verdwijnen weer in de
menigte. Er komen wat dansers die 1 voor 1 voor de muzikanten even
met snelle voeten en sommige met zwaaiende armen wat stof deden
opwaaien. Er kwam nog een man uit het publiek en ook hij kreeg een
rijtje mensen achter hem staan en werd toegezongen door de zangers.
Langzaam was het al 1 uur geworden en het zou tot ongeveer half 1
duren. Sommige medereizigers werden moe en wilden eigenlijk wel
terug naar de compound. Je weet nooit hoe lang zoiets gaat duren
hier, dus Marlon had een mooi moment gevonden om er tussen uit te
piepen. Hij staat op en zegt ‘dit is volgens mij een goed moment om te
vertrekken, loop maar achter mij aan’. Zo onopvallend mogelijk
stonden we op en liepen in een rijtje achter Marlon aan. Een beetje
gebukt met de hoop dan minder op te vallen. Maar ja, om van de
prominente voorste rij te vertrekken zonder dat dit opvalt is natuurlijk
niet mogelijk. De chef van de ceremonie ziet het en komt op ons af, hij
zegt ‘c’est pas fini’ (het is nog niet afgelopen) en wijst ons met een
groot armgebaar terug naar onze stoelen.

Terug druipend moet ik al een beetje lachen van binnen om de situatie. Stiekem vind ik het ook niet
erg want ik zat nog steeds te genieten. Maar we zijn er nog niet. De chef loopt naar de zangers en
pakt de microfoon van de microfoondrager en spreekt het volk toe. Vrij vertaald zegt hij het
volgende; ‘er zit hier een stelletje Europeanen die dachten dat het afgelopen was. Het is nog niet
afgelopen, dus ik heb ze terug naar hun plek gestuurd.’ Hij geeft de microfoon terug aan de
microfoondrager en laat het geheel weer verder gaan. Dat moment heb ik heel wat blikken op onze
blanke opvallende huid gevoeld, en af en toe wat gelag uit het publiek. Het was grappig en een
beetje ongemakkelijk tegelijk. Gelukkig zat ik snel weer in het tijdloze gevoel van de muziek en alles
wat er omheen gebeurde. Een uurtje later, tussen half 3 en kwart voor 3, komt de chef naar ons toe
om te vertellen dat het nu een goed moment is om naar huis te gaan. Het belangrijkste deel van de
ceremonie is gedaan en hij wenst ons welterusten. We nemen zijn advies aan, en in het zelfde rijtje
als net lopen we achter Marlon aan het plein af, door de menigte, naar de auto.

Rond 3 uur lag ik in bed en ben verrassend snel in slaap gevallen. Nu opnieuw om 4 uur wakker door de
moskee maar opnieuw met een schrik, deze is nog 2 keer zo hard als bij Marlon thuis. Blijkt dat de oude
grote moskee (bekent van plaatjes, helemaal van leem en hout) op 100 meter van ons staat met flinke
luidsprekers alle kanten op. Na het 1ste riedeltje weer in slaap gevallen en zo om het half uur weer even
wakker geworden van het volgende riedeltje. Gelukkig hadden we besloten wat later te ontbijten na deze
lange nacht en kon ik van 6 tot 8 zonder moskee oproep even doorslapen. Toen ik uit mijn bed kwam en
mijn kamer uitliep hoorde ik iets verrassends; in de verte hoorde ik de ngoni‘s en belraspen, ze speelden
nog steeds door! Ik heb ze tot half 9 nog gehoord.

Zondag 10 januari,
Rustig aan opgestaan en wakker geworden.

Na het ontbijt komt de jager die ons had uitgenodigd voor de ceremonie gisteren langs om uit te
leggen wat we precies gezien hebben. Blijkt dat het geen jagersinitiatie was maar een doopfeest. Het
sjieke stel dat tegenover ons zat waren de ouders. Ook vertelde hij wat de zangers voor boodschap
zongen; als hij voor iemand ging staan met de hals van de ngoni op de schouders van diegene zong
hij dingen als; Ik weet dat jij rijk bent, dus jij gaat veel geld doneren. Je hebt vorige week nog veel
geld verdiend, dus jij gaat veel geld doneren. Waaahaahaaa en wij maar denken dat het allemaal zo
serieus en beladen was. Nu snap ik ook waarom er tijdens de ceremonie af en toe 1 of 2 mensen
hard moesten lachen (was vast een familiegeintje van de zangers). Zo zie je maar, het is niet altijd
wat het lijkt.

Vandaag gaan we weer een ceremonie beleven. We mogen naar een herdenking van 2 overleden
mannen. Het is in de oude indrukwekkende wijk waar de armoede het grootste lijkt door de vele
kleine, op en naast elkaar gestapelde huisjes. Daartussen het open riool kronkelend als een rivier
door de straat. Overal bergjes plastic en ander afval.

We komen in de middag aan in de oude wijk. Onze gids is een man van een jaar of 30 met rood Tshirt. Hij loopt voor ons uit de straten in, mooi om hier te zijn, je voelt dat het hier anders is dan de
rest van de stad. Plots draait hij een steegje in en direct begint daar ineens de drukte. Een gekrioel
van mensen die langs elkaar schuifelen. Veeeeeel vrouwen en allemaal in mooie traditionele jurken
en velen met een kind op de rug. We lopen door de menigte achter onze gids aan, het lijkt steeds
compacter te worden. We vallen hier best op als enige blanken en ik voel vele ogen priemen. Nog
niet eerder heb ik me echt ongemakkelijk gevoeld, maar hier was ik toch niet helemaal op mijn
gemak.

We naderen de plek waar er 2 poppen op stoelen zijn gezet die de 2 mannen moeten voorstellen die overleden
zijn. Dit is minstens een jaar geleden, maar nu is het afscheid. De poppen zijn niet echt poppen, maar wat kleren
die met stokken erin een menselijk achtige gedaante krijgen. Voor de poppen zitten wel 50 vrouwen op bankjes in
de meest kleurrijke jurken die ik tot nu gezien heb. Een mooi contrast met de grauwe wijk waarin het plaatsvind.
We vragen de gids of we foto’s mogen maken. Geen probleem zegt hij. Ik pak mijn camera en maak mijn eerste
foto. Direct komen er 2 vrouwen schreeuwend naar me toe; ‘pas de foto, pas de foto!!’ Oftewel; geen foto’s
maken!!! Direct verontschuldig ik mij nederig en doe mijn camera terug in mijn tas. Oeps…. Dat voelde even
ongemakkelijk. De gids meteen opgezocht en gevraagd hoe het nu zit en hij zei; ‘niet iedereen vindt het fijn als er
foto’s worden gemaakt, maar ik vind het goed, en ik ben de chef van de griots hier, dus de mensen moeten naar mij
luisteren’. Vanaf dat moment ben ik in de oude wijk wel voorzichtiger geworden met foto’s nemen.

Leuk detail; toen ik de net beschreven
foto bekeek zag ik in de rechter
onderhoek de vrouw die mij ‘betrapt’
heeft op het maken van de foto.

We lopen terug en zien vrij snel het
‘masker’ wat bij deze ceremoniële
dag hoort. Een persoon van kop tot
teen gehuld in lange grasachtige
sprieten. In zijn handen een
zweepje en een twijg waarmee hij
af en toe mensen kan slaan. Dit
slaan komt bij meerdere maskers
voor en heeft een diepe betekenis
in Afrika (ik ken het ook van Mali,
Guinee, Kenia); het slaan van de
zweep maakt je hard waardoor je
het harde leven in Afrika aan kan.
Ook kun je zo je moed en kracht
laten zien door de zweepslagen te
ontvangen. Dit klinkt voor ons
vreemd, maar eenmaal hier begrijp
ik beter wat de functie ervan is. Het
gaat er tijdens deze ceremonie niet
hard aan toe; dit masker heb ik niet
zien slaan. Latere maskers wel,
maar dit ging vaak spelenderwijs,
uitdagend, met slechts af en toe
een wat venijnige slag.

Het masker loopt weer door en wij worden
op een bankje gezet net naast de grote
stroom gaande en komende mensen die
allemaal hun eer gaan betonen aan de
overleden mannen. Er komt iemand met
een jerrycan aan en een maatbeker. Jawel,
we worden weer getrakteerd op palmwijn.
Deze smaakt wat zuurder dan de vorigen,
en lijkt ook wat meer alcohol te bevatten. Ik
neem een paar flinke slokken en zit meteen
wat ontspannener op mijn bankje. Ik kijk
mijn ogen uit naar alle mensen en ben
onder de indruk van de geluiden, geuren en
sfeer die hier hangt. Na een tijdje komt de
gids ons halen, we gaan verder. We hebben
geluk want op hetzelfde moment is er op
een andere plek in de oude wijk nog een
herdenking. Ditmaal door de jagers.

We lopen een stuk door de oude stad. Langs de rivier waar alle open riooltjes op uit komen. Ik zie in
1 beeld iemand zijn behoefte er in
doen, dames wat kleren wassen en
even verderop wat kinderen zich
wassen……. Iets verder stopt de
gids en wijst naar een plek waar een
boom langs de oever van het
riviertje staat; daar zwemmen de
heilige vissen. En daar zwemmen
inderdaad een stuk of 7 meervallen
van bijna een meter. Ongelooflijk
sterke beesten!!

Het is een indrukwekkende
wandeling die het echt leven hier laat
zien. Onderweg komen we aan het
eind van een steeg een stel jongens
tegen spelend op ceramische pot
drums (geen idee hoe deze drums
heten). Er komt een leuke 3
dimensionale melodie uit.

We komen in een straat en horen al muziek van om de hoek. We lopen erop af en eenmaal
aangekomen worden we meteen naar voren geduwd een binnenplaatsje in; de blanke komen van
ver, dus krijgen het beste uitzicht. Daar staan 3 jongens op bara’s te spelen voor de chef van de
jagers. Ze sluiten hun ritme af en richten zich naar Marlon; voor hem spelen ze nog een kort ritme als
een soort privé concertje, Marlon danst er wat mooie pasjes op en al snel stopt het weer. Ze
schudden elkaar de hand en Marlon geeft ze wat geld. We gaan weer verder via af en toe smalle
steegjes, dan weer kleine binnenplaatsjes door naar de volgende ceremonie. Onderweg worden we
af en toe verrast door een man die zijn geweer afschiet, het is ten slotte de ceremonie van de jagers.
Zij hebben zelfgemaakte geweren, simpel maar effectief. Het 1 ste schot wat ik hoorde was in een
krappe steeg waar ik net oogcontact had met een jong Afrikaanse vrouw. We schrikken tegelijkertijd
en moeten daarna lachen om elkaars reactie. De leuke momenten komen onverwachts 

We komen aan op een brede weg met veel mensen. Ze staan aan de zijkanten en houden het midden van de weg vrij.
Wij worden achter de muzikanten neergezet die de straat blokkeren. Er ontstaat een soort plein. De muzikanten spelen
op 3 talking drums en een bara. Een hoop drukte nog op het plein. Opnieuw een schot en een schrik… Plots komt de
menigte in beweging en komen rennend onze kant op. De gids komt gehaast naar ons toe en zegt; vlug vlug volg mij,
het is nu gevaarlijk. We lopen snel achter elkaar aan met de menigte mee, controlerend of we niemand kwijt zijn. Even
chaotisch kriebelt het in mijn buik zonder echt bang te zijn. Even spannend is het wel! Dan nemen de muzikanten weer
een nieuwe plek in, wij worden er weer achter gezet en de ceremonie gaat weer wat geordender verder.

Er komen een aantal mannen die iemand boven hun hoofd dragen in een bed van geweven bananenbladeren. Dit moet
de dode voorstellen die herdacht wordt. Ze dragen hem naar het midden van het plein en leggen hem er neer. Ze gaan
er omheen liggen, op hun zij. Een man blijft staan, hij pakt een stuk hout aan een lang touw en gaat ermee zwaaien.

Als je goed luistert, kun je de brul van
deze zwaaien horen door de muziek
heen. De brul stelt het geluid van een
leeuw voor. De mensen op de grond
tonen zo hun moed door te blijven liggen
terwijl de brul over hun hoofd heen
scheert. Het zijn de familieleden van de
overledene en het lijkt me dat ze zo
symbolisch hun dierbare overledene
beschermen tegen het kwade in de
dodenwereld….

De man stopt met zwaaien en sluit het geheel af. Dan stormt iedereen naar het midden van het plein en wordt het bed
van bananenbladeren in stukken gescheurd. Veel proberen er een stukje van mee te nemen maarrrrrr, als je zo een
stukje in de handen hebt mag een ander jou slaan met een twijg. Hier werd regelmatig geslagen, af en toe best hard,
maar altijd met respect en 2 glimlachen op het einde. Als je na de ceremonie thuis komt met zo een stuk
bananenbladbed heb je moed getoond. Soms krijg je er ook nog een (geldelijke) beloning voor. In eens is het geheel
blijkbaar afgelopen. We worden weer met haast door naar achteren gestuurd en de muzikanten beginnen ons voorbij te
rennen. We gaan bij een kruising met een andere weg aan de kant staan en zien de rennende menigte al klappend en
zingend aan ons voorbij gaan.

Maandag 11 januari:

In de vroege ochtend weer gaan wandelen met Anne
Marie. Best leuk om voor de drukte van de stad door
de straten te wandelen en het geheel langzaam tot
leven te zien komen. De kinderen die naar school gaan,
de ontbijten die langs de weg worden klaargemaakt;
vaak gefrituurde bollen zoete deeg, of gebakken
bananen. We lopen iedere keer langs de oude moskee,
nu toch maar een foto gemaakt.

Vandaag zouden eigenlijk de lessen beginnen. Helaas moest Bababara (Bababara Bangoura, onze docent de
komende 2 weken) met zijn muzikanten en 2 dansers uit Senegal komen. De reis via Guinee en Mali naar Burkina liep
niet soepel; ze zijn bij iedere grenspost lang vastgehouden en na veel onderhandelen (vast ook over de prijs) konden
ze weer door. De reis van 3 dagen werd hierdoor een reis van 6 dagen…… Aldus een rustdag vandaag. Yakuba heeft
een kleine workshop gegeven met een ritme waar we samen al eens eerder aan hadden gewerkt de afgelopen week.
In ieder geval weer even gedrumd met zijn allen, toch lekker, maar het wachten is op Babara en crew!!
In de avond is er een leuk festival met allerlei muziekgroepen uit Burkina. Maarrrrr, in de afgelopen 2 dagen is een
ontsteking in mijn kies zo gegroeid dat ik koorts voel opkomen, en een pijn voel die steeds minder dragelijk wordt.
Als ik buk gaat het direct zo hard kloppen dat ik moeite heb om overeind te komen. Het is mijn zwakke plek, en die
komt boven drijven in deze zware omstandigheden voor het lijf. Ik had al gevoeld dat mijn tandvlees zich aan het
terugtrekken was door al het inademen van de droge, stoffige en rokerige lucht hier. Normaal gesproken ben ik
eigenwijs en hou ik het zo lang mogelijk voor me. Nu besef ik mij goed dat ik in Afrika zit, en liever niet bij een
plaatselijke tandarts terecht wil komen. Dus heb ik Marlon verteld van mijn probleem en hij is direct naar de
apotheek gereden en kwam terug met een sterk spoelmiddel en een antibiotica kuur. Nog nooit heb ik een
antibiotica kuur genomen. Ook is niet helemaal duidelijk wat deze kuur is en wat het doet (geen gebruiksaanwijzing
o.i.d. alleen een stripje met pillen). Wel weet ik dat zo een kuur een aanslag is op de ziekteverwekkers, maar ook op
de rest van het lichaam. Ik neem de gok en ga vanaf nu iedere dag 2 keer spoelen en poets en stoker mijn tanden na
iedere maaltijd. Met een ibuprofen deze avond vroeg naar bed gegaan terwijl de rest naar het festival is. Hopelijk
morgen weer een beter mondgevoel!!

Dinsdag 12 januari:
`S ochtends krijgen we les van een inval docent. Een plaatselijke djembemaster. Hij heeft wat muzikanten mee die de
doundouns spelen en wij leren een leuk doundounba ritme met een korte break. Wel lekker gespeeld, goede
oplossing van Marlon om het gemis van Babara en crew op te vangen.
Babara komt vannacht aan met zijn muzikanten en 2 dansers. Jaaaa, ze zullen bekaf zijn. Als ik bedenk hoe moe ik
was na de reis van Ouaga naar Bobo van alles bij elkaar iets minder dan 8 uur. Zij zijn zo’n 6 dagen onderweg
geweest!! Pffffffff. En met veel tegenslag en erg autoritaire beambten bij de grenzen die weinig respect toonden….
Deze middag gaan we een uitstapje maken naar een mooie
rivier met allerlei touwbruggen in een klein reservaat. We
komen aan en lopen richting het groene gedeelte, hoge bomen
met veel planten die ik herken van thuis in de huiskamers.
En….. frisse lucht!!! We komen aan op een soort midden plaats
met 2 touwbruggen verschillende kanten op.

Op de binnenplaats is 1 man de bladeren van de plaats weg aan het
vegen. Het doet aardig wat stof opwekken, weg frisse lucht.
Ondertussen klets hij op vrij luid niveau met zijn 3 collega’s die aan
de kant zitten. Af en toe nemen ze een flinke beker palmwijn uit de
jerrycan die onder een bankje staat. Het lijkt wel of er nooit meer
dan 1 tegelijk aan het werken is. Ondertussen is de oasische plek
die Marlon ons had aangekondigd overvallen door een invasie van
dit onderhoudsteam. Het heeft wel wat komisch, de hele situatie.

En gelukkig, iets verder de omgeving ontdekkend, hoorde ik al
niets meer van de kakafonie van harde werkers. Zo kon ik mij
weer heerlijk laten indompelen in het kabbelede geluid van de
rivier met haar frisse lucht en zangrijke vogels. Af en toe met geluk
hoor je een vogel prachtig, bijna elektrische, deunen maken.
Gekwitter, getsjet, gerispel, gekwoeikwoeiiiii, gewauwauw, de
mooiste klanken worden geproduceerd.

Hier vind ik ook de Iroko boom. De boomsoort waar
mijn djembe ook van gemaakt is. De andere bomen
waren wel wat indrukwekkender dus daar heb ik een
foto van gemaakt .

Als je verdwaald bent, kun je op deze wortels
trommelen. Het geluid draagt erg ver. Als iemand uit
de buurt dit hoort dan komen ze je redden. Je moet
wel af en toe weer wat trommelen zodat de zoekers je
kunnen lokaliseren.

We wandelen terug en rijden iets verder om aan dezelfde rivier op een soort terrasje wat te drinken. Ik ga voor cola,
iets wat ik in Nederland nooit drink, maar hier in ene lekker is……..

Bij het eten heb ik het met Yakuba over wat instrumenten die ik zoek. Ik had hem al op pad gestuurd om een grote
kalimba te zoeken. Hij kende een maker die er 1 voor mij ging bouwen. Hij had al 3 kleine kalimba’s aan mij verkocht
die erg goed klinken. Laat hem maar een grote versie maken, ik ben benieuwd. De kosten voor materiaal aanbetaalt
en afwachten maar. Nu ben ik ook op zoek naar een fluit en een ngoni. ik heb een lastige wens: ik wil een niet te
grote ngoni. Hier heb ik alleen grote gezien, of meteen toeristenspul wat weer een stuk kleiner is. Ik zoek een maat
iets daartussen. Als Yakuba dat hoort wordt hij al blij; hij heeft een vriend die een hele goede ngoni bouwer is, en zal
met hem praten. De fluit zal ook lastig worden; deze heb ik hier nog niet gezien of gehoord….

Met mijn kies gaat het beter. De pijn is minder diep en een stuk dragelijker. Koorts is weggetrokken. Blijven poetsen,
stokeren en spoelen!

Woensdag 13 januari:
Vandaag nemen Babara en zijn crew een dag rust
om bij te komen van hun reis. In de ochtend maak ik
weer een ochtendwandeling met Anne Marie. We
lopen hetzelfde rondje als altijd langs het vaste
winkeltje waar Anne Marie iedere keer wat mango’s
koopt. Iets verder maken we bij de rotonde onze
vaste bocht naar rechts, een paralelstraat in, terug
richting de compound. Halverwege de terugweg
heb ik oogcontact met een ezel die daar los loopt.
Veel ezels zijn zo goed getraind dat ze bij hun baas
blijven en niet vast hoeven. Ik loop door en merk
dat de ezel achter me aan loopt. Na ongeveer 50
meter moet ik stoppen voor een kruispunt en de
ezel stopt achter me. Leuk fotomoment denk ik en
ik vraag aan Anne Marie of ze er een foto van wil
maken. Dan in ene voel ik zijn grote warme neus zo
mijn billen in duwen. Wat jongens op de hoek zagen
het tafereel en moesten hard lachen. De ezel doet
het nog een keer, nu iets harder en ik denk, het
moet niet gekker worden. Maar hier blijft het bij. De
ezel gaat rechtsaf en wij gaan rechtdoor richting
compound.

Voor de moskee, waar wij weer rechtsom langs moeten lopen om terug naar de compound te gaan, stopt er een
grote vent en roept Anne Marie. Het blijkt Kiki te zijn, een muzikant die zij tijdens een vorig bezoek hier heeft leren
kennen. Hij oefent met zijn gezelschap recht hier voor de moskee, aan de overkant van de straat. Vanmiddag hebben
ze weer repetitie en we zijn uitgenodigd om te komen kijken.

En ’s middags richting moskee gegaan met de groep. Daar zat Kiki al klaar met een vriend van hem. We moesten nog
even wachten tot de sleuteldrager van het gebouwtje komt en kletsen wat. Dan gaat de deur open aan de overkant
waar het repetitie gebouwtje is; er komen 3 man en die beginnen wat drums en bankjes en krukjes naar buiten te
dragen. Wij krijgen een bankje tegenover de oefenplek en kijken naar de opbouw. Dan zie ik iemand een doundoun
pakken, er enkele keren op slaan, naar binnen gaan en terugkomen met een teil water. Met grote scheppen water
maakt hij het slagvel helemaal nat. Het is hier een zo droge warmte dat de vellen te strak zijn gaan staan voor een
mooie lage klank. Dit is de snelste manier om de klank omlaag te krijgen en hier is het vel in 2 dagen weer kurkdroog.
Ze beginnen de repetitie en spelen eerst wat bekende ritmes. Veel lange breaks op hoog tempo. Als iemand mis zit
gaat de muzikaal leider even met hem aan de slag. Voordoen, nadoen, eerst een kort stukje met iedere keer een
stukje erbij. Zo kan ik het ook goed volgen, leuk! Ondertussen zijn er wat kinderen en een enkele volwassene uit de
buurt komen kijken. Dan wordt er ook een nieuwe break aangeleerd. Deze is duidelijker wat lastiger in timing en er
wordt veel herhaald op rustiger tempo. Ineens komen om de hoek de jongens uit Guinee; Babara en crew. Ze
worden herkend door de repeterende groep, de muziek stopt en ze lopen naar de groep van Babara. Veel gelach,
geklets en geschud van handen. Het respect van de plaatselijke muzikanten naar Babara is duidelijk groot. De
repetitie is bij deze afgelopen. Het feest kan beginnen.

De muzikanten uit Guinee worden uitgenodigd om mee te spelen. Er is een kleine stoelendans met de instrumenten
en ze gaan ze los. Het tempo gaat omhoog (en ik vond de repetitie al snel) en de muziek knalt door de hele wijk
heen. Al snel komen er meer mensen uit de buurt. Voor sommigen zijn wij de bezienswaardigheid; enkele locals
maken video’s en foto’s van ons alsof we de plaatselijke attractie zijn. Maar het echte werk gebeurt toch echt voor
ons. De groep van Babara was eerst nog wat verlegen en terughoudend om mee te doen maar komen nu los. De
danser en danseres laten om beurten zien wat zij in huis hebben; wauw! De kracht en souplesse waarmee ze hun
lichaam laten spreken laait het feest nog meer op. Ook enkele lokals zoeken de dansvloer op en tonen wat
acrobatische sprongen en hiphopachtige danspassen. Na een tijdje gaan de lokalen ook weer op de solo drum
spelen, en hier is meteen het cultuurverschil duidelijk. De danseres uit Guinee wil op zijn solo gaan dansen, maar
stapt 2 keer achter elkaar terug van de dansvloer af met een wegwerpgebaar naar de solist; hoe goed het ook klonk,
blijkbaar niet goed voor de danspassen! Na even oefenen heeft de solist het door en kunnen ze samen even knallen.
Dit alles gaat voor mijn gevoel een half uur door en net zo plots als het feest kwam, zo plots is het afgelopen. De
horde mensen die erop af is gekomen druipt langzaam weer terug de wijk in en wij genieten nog even na op ons
bankje.

Donderdag 14 januari,
Vandaag de 1ste lessen van Babara, jaaaaa eindelijk. We lessen een paar meter voor mijn deur onder de grote boom.
Het ritme wat we in de ochtendgroep leren is de Kadan. Het ritme speel ik al, en ik ben benieuwd wat er voor extra’s
bij gaat komen. In ieder geval een leuke break en wat variaties op douns. We spelen deze ochtend vooral de basis
van doundounba’s. 3 Djembe begeleidingspartijen kon ik al, een 4 de vandaag erbij geleerd. Dansers erbij om tijdens
de break de traditionele dans erop te dansen…….. erg gaaf, en dit is nog maar les 1. Vanmiddag nog een les op
gevorderd niveau 

De middag les mag helaas niet meer op de compound; toch
teveel geluidsoverlast (ja, kan zelfs in Afrika) voor buren en
gasten van het verblijf. Gelukkig heeft Marlon snel een oplossing
gevonden en we mogen op de repetitieplek vaan een plaatselijk
gezelschap gaan lessen. Het is iets verder dan de moskee, aan de
overkant van de straat naast een pottenbakker. We lopen langs
de werkende dames met de instrumenten en komen aan op een
binnenplaats. De helft is een open plaats met een feesttentdak
voor schaduw. De andere helft is een gebouw waarvan de 1 ste
verdieping geheel open is, je ziet alleen pilaren en een grote
vlakke vloer. Aan 2 pilaren staan 2 witte paarden gebonden met
een voederbak en wat gras op de grond. Het is even lastig om te
zien dat ze niet meer dan 2 meter kunnen verplaatsen, maar
heel slecht zien ze er niet uit. Ondertussen heb ik beter geleerd
om niet te snel te oordelen. Alles is hier zo anders dan bij ons in
Europa, dat ook oplossingen voor problemen anders zijn. Wij
zien vooral onze weg als de enige juiste, maar hier is duidelijk
dat onze ‘juiste’ manier vaak geen oplossingen biedt, of
simpelweg niet mogelijk is. Het leven gaat door, dus het vinden
van oplossingen ook. Waar ik vooral naar heb gekeken is naar
het respect wat de meesten hier hebben voor de dieren hier. In
ieder geval werden we hier weer op de feiten gedrukt dat het
anders gaat dan bij ons.

We leren de moeder der doundounba ritmes; dundunbè. We starten weer met de basis en al snel komen er een rij
soloregels achter elkaar. Redelijk snelle, doorgaande regels waarvan ik me kan voorstellen dat als je ze lang speelt ze
als een trance gaan werken. De dansers komen er op het einde bij en maken het weer wat completer. Erg gaaf om
het geheel zo te ervaren. Helaas is de locatie tegen de oude wijk aan, precies naast een plek waar er een vuilhoop
ligt. Constant brand er ergens wel wat plastic en de wind blaast deze rook precies over onze leslocatie. Ik voel mijn
longen branden, mijn ogen prikken en regelmatig zit iedereen (de meesten) met een doek voor de mond en neus een
nieuwe rookwolk uit zitten. De les loopt iets uit, maar ik voel een benauwde paniek van het lichaam op komen en
besluit te stoppen. Wat eerder dan de andere kom ik aan op de compound. Als de rest er ook is wordt het probleem
besproken en hij gaat blussers inzetten om de vuurtjes te bedwingen. Hopelijk gaat het werken.
Na het eten wat geappt met het thuisfront en vroeg naar bed gegaan. Vanaf nu een druk rooster met 1,5 week lang 2
keer per dag een les van 3 uur, met 1 keer een rustdag.

Vrijdag 15 januari:
En jawel, vannacht is de beer losgebroken. In mijn lijf dan wel te verstaan. Koortsvlagen van koud naar warm met
tussendoor even slaap vatten. Mijn kies doet nog meer pijn en mijn tandvlees voelt erg verdikt. Rond 3:30 uur maar
eens in de spiegel kijken en daar schrik ik van wat ik zie. Onder mijn kies zitten op mijn tandvlees 2 grote
ontstekingen (ieder ongeveer een flinke erwt groot) tegen elkaar aan. Een tijd terug heb ik zoiets al eens gehad en
toen werkte maar 1 ding; uitknijpen (sorry voor het vieze verhaal, maar hoort ook bij mijn ervaringen daar). Door de
pijn heen gedrukt tot de boel open is. Dan de pijn laten zakken en spoelen, nog eens spoelen, en voor de zekerheid
een 10 minuten later nog een keer tot er geen bloed meer mee komt. Blijkbaar wel de wortel van mijn problemen
want daarna val ik in slaap met nog maar een beetje pijn. Ik slaap zelfs door de moskee omroepen heen en wordt
rond 7:30 uur wakker van de wekker. Ik voel me nog slap en beslis de les vandaag over te slaan en draai me nog eens
om. Als ik weer wakker wordt en naar de ontbijttafel loop is iedereen al naar de les. Net nadat ik een kop koffie heb
gepakt zie ik Jolanda, 1 van de medereizigers aan lopen. Ook zij slaat de ochtendles over, is verbaasd mij hier ook te
zien en vraagt hoe het gaat. Even probeer ik me sterk te houden maar als ik een woord wil zeggen komt er alleen een
huil uit. Ze pakt me beet en even laat ik alle ellende van de nacht, maar ook van alle, soms heftige indrukken van
Burkina, op haar schouder wegstromen. Wat fijn dat ze er even was voor mij op dat moment. Het luchtte erg op en
we hebben nog even zitten praten. Na dit gesprek heb ik besloten de middaglessen niet vast te volgen. Het is me net
iets teveel allemaal om alles goed op me in te laten werken. Dan liever iets minder wat ik wel helemaal binnen kan
laten komen zonder overbeladen te raken. Toch handig als je wat ouder bent en je grenzen hebt leren kennen.
De rest van de dag heb ik vooral geslapen, en geslapen, gespoeld en af en toe een beetje gegeten.

Na het diner gaan we naar een persconferentie. De grootheid Adama Dramé heeft een jubileum; hij zit 60 jaar in de
muziek. Wij zijn uitgenodigd, want natuurlijk, Marlon is ook een bekende van de heer Dramé. We komen aan bij het
huis van De heer Dramé en lopen zijn binnenplaats op. Eerst moeten we langs een 40 tal kinderen en dan zien we de
setting; een stuk of 7 rijen van ongeveer 12 stoelen. Daarvoor op een verhoogd soort van podium een lange tafel met
3 mannen daarachter. Voor de tafel staat, midden in beeld, een grote tv camera op een wankel statief. Wij krijgen
weer een mooie plek toegewezen en krijgen wat te drinken. Het duurt best lang, en ik kan niet alles goed verstaan.
Veel gekraak door de microfoons, de ene houdt hem te ver van de microfoon en is bijna niet hoorbaar, de ander
houdt hem te dicht bij waardoor het een onverstaanbaar laag gezoembrabbel wordt. Dan mag de pers met vragen
komen; de meesten komen met een ode aan de carrière van de heer Dramé, af en toe een enkele vraag. Familie
komt natuurlijk ook aan het woord.

Hierna wordt er afgesloten met een klein concert. De heer Dramé op de solo djembe, douns, een zangeres,
electrische gitaar, balafon ennnnnn fluit, ja eindelijk 1 gezien, helaas bijna niet gehoord. Het geluid verdween
grotendeels achter de knallen van djembe doun en balafon. Hierna weer terug naar de compound.

Onderweg rijden we over een ontzettende stinkweg. De boodschap van deze weg; dacht je dat het niet erger kan;
echt wel!!! Alle hulpmiddelen werden aangegrepen om de lucht gefilterd binnen te krijgen.

Zaterdag 16 januari:

Vandaag met goede moed weer aan de dag
begonnen. Het vele slapen gisteren heeft me
goed gedaan. Tijdens de ochtendles hebben we
een lied bij het ritme geleerd, goed gekeken naar
de dansers en een video’tje gemaakt zodat ik in
de middagen de dans kan oefenen. Tijdens de les
komen er af en toe horden kinderen kijken, soms
wel 40. Vandaag weer een stuk of 10 en 1
daarvan heeft een trommel gemaakt van een
tomatenblik met aan beide kanten een geitevel.
Babara roept de jongen bij zich en zet hem naast
zich neer op een krukje. Hij laat de jongen voor
ons aftellen. Een timide verlegen ; kelen, fila,
saba, nani, (1,2,3,4) is te horen. Babara stopt de
muziek en zegt de jongen het nog eens te doen,
nu met zekerheid en trots. En jawel; het jongetje
groeit in zijn rol. Babara heeft hem uiteindelijk
geleerd de call voor ons te spelen. Dus dat kleine
mannetje sloeg de call waarop de hele groep het
ritme inzet. Erg mooi om te zien hoe Babara dit
aanpakt en het jongentje een mooi en leerzaam
moment bezorgt.

In de middag doe ik een lange siësta om weer een beetje bij te tanken.
In de avond na het eten komt Kiki langs. Kiki was degene die ons had uitgenodigd voor de repetitie wat uitmondde in
een feest met dansers. Hij had in ons gesprek begrepen dat ik een fluit zoek en heeft er 2 meegenomen. 1
Traditionele van heel licht hout, en 1 van plastic, een stuk dun rioolpijp. Ze klinken allebei wel goed maar hij wil er
200 euro voor hebben. Mij wat teveel dus ik zeg hem nog even te wachten. Marlon zou bij de fransman, met
werkplaats hier, ook navragen of hij fluiten maakt.

Zondag 17 januari:
Vandaag weer na het ontbijt naar de les lopen. Een paar dagen terug had ik teensandalen gekocht maar deze blijken
niet erg stevig. Halverwege scheurt de teenhouder uit de sandaal. Er op lopen gaat echt niet meer dus ik besluit op
blote voeten verder te gaan. Een stukje door de oude wijk, dus goed over de open rioolriviertjes heen stappen. Vele
lokals heb ik hier ook op blote voeten zien lopen maar ik geloof niet dat ze ooit eerder een blanke dit hebben zien
doen. Werkelijk iedereen op mijn pad draait zijn hoofd om als ik langs loop. Sommigen wijzen naar mijn voeten en
enkele lachen daar ook bij. Nou, mijn sandalen waren al stuk, maar nu brak ook mijn spreekwoordelijke klomp. Dit
had ik niet verwacht; juist door je aan te passen val je op. Hahahahaha.

Na de les weer een siësta gepakt. De lessen gaan goed, maar de rook die daar toch regelmatig overwaait maakt het
voor mijn lijf wel pittig. 2 weken in deze stad heeft al wel impact op mijn lichaam waardoor ik het echt rustiger aan
moet doen. En oh ja, nog steeds dagen ertussen van 35 tot 40 graden.
Na het eten hoor ik in mooie zang met balafon van heeeel dichtbij. De groep van Babara is recht voor mijn deur aan
het repeteren voor hun optreden later deze week. Ik ga er bij zitten en geniet van de warme Afrikaanse stemmen
begeleid op een balafon en een synthesizer. Rond 11 uur zijn ze klaar en ga ik met een warm gevoel naar bed.

Maandag 18 januari:
Vandaag een goede ochtendles gedraaid. Weer wat verder gekomen in het ritme en…… Iedere les doen we een paar
rondjes dansbegeleiding. De dansers gaan 1 voor 1 dansen waarop wij 1 voor 1 moeten soleren. Je merkt snel of je
het goed doet of niet. Als de solo niet aansluit op de dans dan zet de danser het échauffement in waarna de
volgenden aan de beurt zijn. Het is best lastig, maar op gevoel kom ik af en toe wel ergens. Soms kan ik 3 solo frases
spelen, met daarop 3 verschillende dansen voordat de danser het overpakte…. Veel geleerd, nog een hoop te leren!

In de middag ga ik naar de supermarkt om wat
gedroogde gember te kopen. Erg lekker,
verzachtend voor de keel en goed voor de
spijsvertering. In de supermarkt zie ik op de
onderste plank een mooi tafereel wat je in
Nederland niet zo snel tegenkomt: Een kleine
poes met een jonkie liggen daar lekker uit te
rusten. Foto is niet zo scherp, het was iets te
donker in de supermarkt, maar toch leuk.

Mijn energiepijl voelt goed vandaag dus ik ga ook naar de middagles. Eerst eens kijken en waar ik wel en niet mee
kan doen. Ik wil de groep niet afremmen omdat ik wat lessen heb gemist. Ze beginnen met een leuk opwarmritme en
ik heb snel de sangban partij door. Er staat nog een sangban die niet bespeeld wordt. Die pak ik, zoek een stok en pak
een steentje voor op de bel en ik heb zo lekker lang een fijn ritme door kunnen spelen. Dan wordt de dundunbè (het
ritme waar deze groep aan werkt) doorgenomen en gaan ze verder in op de dans. Ik ga achter de groep staan en
probeer de dansers na te doen. Ze zien me oefenen en doneren een glimlach. Dan blijkt dat ik een goed moment heb
uitgekozen om de middagles te volgen. We krijgen de dans met zijn allen aangeleerd! Stapje voor stapje steeds iets
verder. Het is een dans lopend in een rijtje, als denkbeeldige bijl hebben we een trommelstok in de handen. We zijn
ondertussen gekoppeld aan een ander waarmee we als paar tussendoor bepaalde extra stappen maakt. Op het einde
sta je tegenover elkaar en loop je heen en weer langs elkaar heen. Als je goed naar de muziek luistert hoor je
wanneer die afsluit en in welke richting wij de bijl in de gronde moeten steken. Als het de hele groep lukt om op
hetzelfde moment, in de zelfde richting te eindigen wordt er gejuicht!!! Dat is leuk en voelt lekker. Toen de dans bij
de groep goed ging zochten we een plek met wat meer ruimte voor de dans. Dit was naast de feesttent en weg van
de instrumenten. De groep muzikanten is toen de ritmes gaan zingen zodat wij erop konden dansen. Nog steeds heb
ik spijt dat ik daar geen opname van heb gemaakt want jeetje wat klonk dat mooi;
Ziggeddiezeggedoenkenzegedieken. De dans gaat steeds beter en Babara heeft er een video opname van gemaakt.
Als deze openbaar wordt ga ik hem zeker delen met jullie!!
Kiki is weer langsgekomen en de houten fluit heb ik voor een nette prijs gekocht. Zo ben ik weer een schat rijker en
sponsor ik meteen een plaatselijke muzikant.

Wat later is er weer een repetitie voor mijn deur. Opnieuw ga ik er bij zitten en kan nu ook enkele liedjes meezingen.
Dit wordt direct gewaardeerd door goedkeurende blikken. Sommige helpen mij bij de lastige stukken door mijn
richting op te zingen zodat ik goed kan horen wat de melodie en de uitspraak is. Het voelt heel warm en verbonden
om hier zo aan deel te mogen nemen. Superfijn!

Dinsdag 19 januari:

Vandaag geen les. We gaan in de ochtend vroeg op pad naar opnieuw de hoogvlakte. Nu op een plek waar we met
geluk apen kunnen zien. Na een half uurtje op de mooi geasfalteerde doorgaande weg te rijden draaien we rechtsaf
een hobbelweg in. Veel gaten en soms ook flinke rotspartijen waar we met de jeep overheen gaan. We zitten best
hutje mutje achterin en worden alle kanten opgeschud. Het is wel mooi hier. Wat vaker komen er kleine rotspartijen
uit de grond zetten die zichzelf mooi profileren in de omgeving. We rijden een tijdje langzaamaan bergopwaarts en
zien een groot kruis met jezus op de rand van een afgrond. We zijn aan het begin van onze wandeling. Deze plek is
heilig voor de katholieken hier. Een soort bedevaart plek waar 1 keer in het jaar een grote dienst wordt gegeven
waarbij het zo druk is dat je de grond niet meer kunt zien. Onderaan de afgrond zien we een verlaten dorp wat er
redelijk modern uitziet. Dit is van een sekte die gelooft dat niet God de wereld heeft geschapen, maar buitenaardse
wezens. Zij hebben 1 keer in het jaar een klein festival daar, verder staat het leeg. Aparte plek dus.

Maar als je verder kijkt dan zie je een
prachtige omgeving verschijnen; grote
indrukwekkende rotspartijen. Op
sommige stukken mooi uitgesneden
door de wind en regen. Het
hooggebergte kronkelt hier langs de
vlakte en laat op sommige plekken het
verzamelde regenwater naar beneden
sijpelen. Op deze plekken is het extra
groen, je herkent ze vooral aan de
palmbomen die er floreren. Verder is
het sowieso best groen hier. We lopen
een stuk over de hoogvlakte en
moeten af en toe flink klauteren. We
zien hier cashewnootbomen, grote
sprinkhanen,, eenzame bloemen in een
dor verbrand veld, ogen te kort om
alles in je op te nemen. We zijn te laat
voor de apen, die hebben we niet
gezien. Maar dat doet niet af aan de
schoonheid van deze plek. We blijven
even staan op een plateau met weids
uitzicht; tot aan de horizon zien we
broes en als we met zijn allen even stil
zijn kun je van allerlei kanten als een
symphonieorkest de vogels horen
kwetteren en zingen.

Na dit genietmoment keren we terug naar de auto. We lopen vanaf daar richting een vriend van Marlon die daar
woont (hij kent overal wel iemand lijkt het) een steile weg af die extreem vol zit met gaten en kuilen. We zien allerlei
mensen met fietsen en brommers worstelen om de weg te nemen. De fietser die omhoog gaan duwen hun fiets die
vaak ook nog vol beladen is met koopwaar omhoog en hebben een twijgje aan stuur vastgemaakt waarmee ze
kunnen sturen terwijl ze met hun volle gewicht tegen de bagage drager duwen. We denken nog, dit is lastig om met
de auto te rijden, goed dat we zijn gaan lopen. En we worden verrast door een vrachtauto die bovenaan aan de
gedurfde afdaling begint. Bovenop zitten een paar jongens en in de grote bak zie ik nog een wat oudere vrouw zitten.
Het gevaarte stuurt van links naar rechts de weg naar beneden. Hevig schuddend soms met een slakkengang dalen zij
gestaag. De vrachtauto piept, kraakt steunt en kreunt om alle bewegingen op te vangen. Het oude beestje doet zijn
werk nog goed. Vol bewondering kijk ik hoe ze de 200 meter naar beneden weten te doorkruizen. Wij halen het ook,
niet zo snel maar wel met een stuk minder gepiep en gekreun. We lopen langs een grote rots waar allemaal
betonnen bankjes zijn gestort. Dit is de bedevaartplek van de katholieken. Een nisje met gebedsstoel en een beeld
van Maria erboven. Best gek om zoiets hier tegen te komen. We lopen verder naar het huis van de vriend van
Marlon. Ze zijn niet thuis (kan ook gebeuren) dus wij lopen weer terug naar de auto om naar de compound terug te
rijden voor de lunch. Het is mijn beurt voorin te zitten dus ik heb deze hobbelweg geluk 
We gaan na de lunch een mooie
rivierwandeling maken, maar we hebben
weer geluk. In de oude wijk is de chef
van de wijk overleden (de 1 zijn ongeluk
is de ander zijn geluk) en vandaag is de
begrafenis. Weer zijn wij uitgenodigd.
We hebben dezelfde gids als de vorige
keer en zien als snel de 1ste maskers. Nu
loopt de hele wijk vol met allerlei
verschillende maskers. Dit keer met
allerlei bonte kleuren. Een masker
geheel blauw, groen of geel. Ook hebben
ze nu maskers op het hoofd. Hoge
dierlijke maskers, een aap, een gazelle
heb ik herkend. Sommigen worden
begeleid door muzikanten. Soms een
enkel maskers, soms ook 3 tegelijk. Er is
zelfs een masker met een kind erin.
Heel oud kan deze niet zijn want hij/zij is erg klein. Dit kleine maskers leeft zich uit met z’n twijgje om de
volwassenen die dicht in de buurt komen venijnig op de benen te meppen.

We worden door de wijk geleid en komen op een plek waar opnieuw alle vrouwen bij elkaar zitten. Een vrij smalle
steeg voor zo veel mensen. We wurmen ons door de menigte achter de gids aan en komen op een plek waar er
ruimte is gehouden. Daar zie ik al snel waarom; aan de kant op een grote stoel zit de overledene. Een gewaad over
zijn gezicht. Het ziet er indrukwekkend uit en ik voel me een beetje indringer in deze intieme setting van afscheid
nemen van deze man. Dan halen 2 vrouwen het gewaad van de man zijn gezicht ter ere van ons. We zien een wit
gelaat waar je als je goed kijkt een gezicht in ziet. Zijn hele lichaam is ingesmeerd met verpoederde schelp (kalk), een
soort van balsemen. Poeh, daar staan je dan oog in oog met de overleden chef met weer alle ogen van omstanders
naar ons, de blanken. Gelukkig duurt dit wat ongemakkelijke moment niet erg lang en lopen we door. We worden
naar het graf gebracht; een diepe kuil met onderin een betonnen ondergrond. Weer een indrukwekkende belevenis
in de oude wijk.

Hierna vertrekken we richting de rivier waar we deze week eerder waren. We gaan vanaf de plek waar we op het
terrasje zaten door de rivier heen waden. De meesten gaan als groep en maken een lange wandeling door de rivier
(ongeveer 1,5 à 2 uur). Ik besluit niet met de groep mee te gaan maar lekker vanaf het terrasje de omgeving te
verkennen en te genieten van deze kleine oase vol krekels en verrassende vogelgeluiden. Goede keuze, als de groep
vertrekt lopen ze tegen de stroming in en dat maakt met z’n allen een behoorlijk kabaal. En ik was wel toe aan wat
rust. De groep loopt verder en als ze een bocht maken verdwijnt langzaam de herrie van het water wat tegen de vele
benen aan stuwt. Na even zitten op de loungestoelen met Mouna en Anja besluit ik op mijn manier de rivier te gaan
ontdekken en ik trek mijn sandalen uit en loop het water in. Daar blijf ik staan en geniet van de groene omgeving, het
frisse stromende water wat langs mijn benen glijd en langzaam mijn voeten dieper in het zand graaft. Na een paar
minuten durven ook de vogels zich wat meer te laten zien en zie ik de mooiste schepsels langs vliegen. Heerlijk even
super ontspannen zo. De groep komt terug en na een drankje gaan we terug richting de compound. Het is etenstijd
en bijna donker.
We rijden weg van de rivier richting de hoofdweg. Daar willen we rechtsaf erop rijden maar dat gaat niet. Er liggen
allemaal takken op de weg (gebruiken ze hier als gevarendriehoek) en er staat een groep mensen op de weg. We
horen kinderen huilen, een vrouw rent huilend langs onze auto. Er is iets aan de hand. Marlon zit in de auto voor ons,
stapt uit en loopt naar de kleine menigte. Daar ziet hij een jongetje liggen wat is aangereden. Hij ligt er bij alsof hij na
de botsing niet is aangeraakt. De mensen staan er omheen, sommige in shock en huilend, maar niemand doet iets.
Het jongetje beweegt niet en ademt zwaar gorgelend. Marlon (en wat mensen uit onze groep) leggen de jongen in de
stabiele zijligging. Hierdoor kan hij weer vrij ademen en komt even later ook bij. Ik kijk waar ik kan helpen maar zie
dat de EHBO gegeven wordt en dat er niet te veel mensen zich mee moeten gaan bemoeien. Ik loop terug naar onze
auto en vertel wat ik weet aan degene die daar af wachtten.

De ambulance is wel gebeld, maar deze komt maar niet. Marlon kan op een gegeven moment niet meer wachten en
besluit het jongetje met de moeder en tante naar het ziekenhuis te rijden. Ze rijden weg, en wij in de andere auto
erachteraan. Ze lopen uit maar we zien nog net in de verte dat er een ambulance stopt. Ze zijn elkaar onderweg
tegengekomen en hebben de jongen in de ambulance gezet en zijn erachteraan gereden. Onze snelheid lag wat
lager, en al snel waren ze uit beeld. Toen kwam bij ons het besef, hoe komen we nu bij de compound zonder gids.
Klaas, 1 van de medereizigers, had wel vaker gereden maar kon altijd achter Marlon aanrijden. We rijden op gevoel
terug met grote complimenten voor Klaas. Hij laat zich niet van het stuk brengen door de vele en vaak verschillende
aanwijzingen die van de vele bijrijders komen. Hij kiest op de belangrijke momenten op gevoel en we komen
inderdaad aardig in de buurt. Ondertussen is het donker geworden en de laatste goede afslag lijken we niet te
vinden. We besluiten een taxi aan te houden die voor ons uit rijdt richting de compound en zo komen we weer veilig
thuis.

Later die avond vertelt Marlon zijn belevenissen vanaf de ambulance overdracht. De ambulance had geen medische
spullen. Het was een kale achterbak met daarin een metalen tafel. De sirene maakt het nog net ambulance, verder is
het gewoon een bestelauto met metalen tafel. De jongen wordt erop gelegd en de ambulance rijdt met hoge
snelheid richting ziekenhuis. Af en toe zitten er hoge verkeersdrempels in de weg en Marlon maakt zich zorgen om
de hoofdwond van de jongen die nu op de metalen tafel ligt. Ze komen bij het ziekenhuis aan en vinden een arts die
hun helpt. De arts bekijkt de wonden van de jongen. Naast een ernstige hoofdwond blijkt er ook een grote
vleeswond in zijn been te zitten. De arts maakt een lijstje met benodigdheden en geeft deze aan Marlon met de
boodschap; als jij met deze spullen (van gaasjes en jodium, hechtnaald en draad tot infuusnaalden, er is niks direct bij
de hand) terugkomt dan kan ik beginnen met behandelen. Hij gaat naar de apotheek van het ziekenhuis om de
spullen te halen, maar daar hebben ze niet alles. Gelukkig wel de naalden voor het infuus met pijnstillers. Marlon
brengt de naalden met infuus naar de arts zodat deze in ieder geval vast pijnstillers kan toedienen en gaat z.s.m. naar
de dichtstbijzijnde apotheek voor de rest van de spullen. Als hij terug komt bij de jongen in het ziekenhuis ziet hij de
arts meerdere malen wat ongelukkig proberen de naald in de arm van het kind te steken. Het lukt maar niet en
Marlon vraagt of het wel de goede naald is. De arts kijkt eens en zegt, ‘inderdaad, deze is voor volwassenen’. Marlon
gaat terug naar de ziekenhuisapotheek voor een naald voor kinderen. Deze hebben ze gelukkig en hij rekent af. Nu
krijgt hij in ene te horen dat er geen wisselgeld is. Marlon zegt nog,’ daarnet was dat geen probleem’, en het
antwoord daarop is; ja dat klopt, maar daarom is nu ons wisselgeld op………… Erg moeilijk om nu niet te oordelen
want het lijkt er erg sterk op dat er op deze manier nog even een weekloon extra in de pocket wordt gestoken.
Grrrrrrrrr. In ieder geval hebben ze nu de goede naald, de jongen wordt geholpen en heeft nu in ieder geval minder
pijn. De arts verwacht geen ernstig hoofdletsel en houdt het in de gaten. De vleeswond aan zijn been is gehecht en
deze houden ze zo steriel mogelijk.
Vanavond met een dubbel gevoel naar bed…….

Woensdag 20 januari:
Goeie les gehad.
Marlon is naar het ziekenhuis geweest en komt met slecht nieuws terug. De jongen ligt op intensive care en gaat niet
goed. De familie is geld aan het verzamelen voor een scan die de arts toch wil gaan maken van het hoofd van de
jongen. De scan kost 50 euro, maar voor hier is dat veel. De hele familie is afgegaan om wat mee te betalen. Morgen,
als het beter gaat, hopen ze de scan te kunnen doen.
In de avond weer een repetitie voor de deur.
En vandaag de ngoni ontvangen! Hij heeft een super mooi geluid en ik speel er direct heerlijke melodieën op. Best
fijn om zo wegdromend even de ellende van de dag te verzachten. Marlon is weer naar de Fransman geweest en
heeft het gereedschap voor me mee waar je djembe’s mee maakt. En hij heeft een pracht van een fluit mee. Zo mooi
en niet te duur dat ik besluit deze ook te kopen……. Nu dus in 1 keer 2 fluiten in mijn bezit. Die van Fabrice klinkt
geweldig warm en is makkelijk te bespelen. De fluit van Kiki gaat dus mijn oefenfluit worden  Helaas is de kalimba
bouwer uit het zicht verdwenen met de aanbetaling van de materialen. Yakuba is woest op hem (is hier ‘not done’)
en zal nooit meer zaken met hem doen. Ik neem mijn verlies en geniet vooral van de muzikale schatten die wel
gelukt zijn.

Donderdag 21 januari:
Lekkere lessen vandaag. Het ritme gaat aardig in de vingers zitten.
Dan komt Marlon na de middagles naar de groep. Hij ziet er wat bedrukt uit en wil de groep even bij elkaar. Hij komt
net terug uit het ziekenhuis. Helaas is de jongen vannacht overleden. Marlon heeft hem, zijn moeder en tante naar
zijn geboortedorp gereden waar hij begraven zal worden. Dit schijnt een indrukwekkende rit geweest te zijn. Bij het
vervoeren van een overledene gaan er takken op de voorkant van de auto. Iedereen aan de kant van de weg stopt
dan met werken uit eerbetoon aan de overledene. Ondanks het verdriet worden we via Marlon erg bedankt voor de
hulp en zijn we voor altijd van harte welkom in het dorp. Marlon is de komende dagen daar weer naar toe geweest
met nogmaals de dankbetuiging (is de gewoonte hier bij oprechte dank, eerst eenmaal danken en dan een dag later,
of de volgende keer opnieuw bedanken).
En jawel, hier alles tegelijk en nonstop, het leven gaat weer door. Want in de avond gaat de groep van Babara een
optreden geven in een plaatselijk muziekcafé. We hebben net onze maaltijd op en horen al bij de soundcheck dat het
geluid vrij hard gaat worden. Toch maar een paar tafeltjes naar achteren. Dan komt de groep in mooie kleding uit
Guinee op en gaan helemaal los. Snel en superstrak. Veel big smiles, swierende handen en wervelende dansers. Gaaf
en mooi. Dan sluit Babara als volgt af. Hij staat op en zegt dat er veel plaatselijke muzikanten zijn en nodigt hun uit
om op zijn instrument te komen spelen. Niemand durft echt die stap te nemen, maar er wordt een muzikant naar
voren geduwd door 1 van zijn vrienden en hij gaat ook los op de djembe. Het eindigt weer in een feest waar iedereen
die wil kan aanschuiven om mee te dansen of spelen. Heerlijk weer de muziek en dans die mensen samen brengt!!!!

Vrijdag 22 januari:
In de ochtend een korte les want vanavond is de afsluiting van de lessen:
GROOT DUNDUNBA FEEST IN DE OUDE WIJK MET ALS VOORPROGRAMMA; WIJ 
De les gaat goed, en ik neem weer een siësta in de middag.
Na het diner maken we ons klaar om naar het feest te gaan. De mooiste kleren aan die we hebben. Anja heeft glow
in the dark armbandjes mee die de meesten omdoen. We lopen naar het oudste huis van de oude wijk (11de eeuw)
en wachten op de rest. Ondertussen wordt er vast een kampvuur klaargemaakt en de eerste mensen uit de wijk
komen al kijken wat er gaat gebeuren. Het is ondertussen donker geworden, de volle maan schijnt ons bij en het
feest kan beginnen. De 1ste groep (waar ik in zit) start bij het oudste huis en we lopen zingend om het kampvuur heen
en naar de instrumenten. Ondertussen is de groep toeschouwers aardig gegroeid en hebben we leuk publiek. Als we
beland zijn bij de vrije solo’s voor de dansers mag ik als 1ste. Ik zet mijn solo volmondig in en de danseres reageert
blij, ja 1ste slag raak, kom maar op. Nog 2 frases krijg ik eruit en merk bij de 3 de dat de danseres aandacht verliest en ik
duik direct de chaufement in. Al een paar dagen had ik geoefend op een mooie afsluiter van de chaufement en deze
was nog niet goed gegaan tijdens de lessen, en jaaaa, nu kwam hij eruit, lekker. En direct gejoel uit het publiek met
applaus. De anderen doen 1 voor 1 ook hun solo en de sfeer bruist. Het tempo was ondertussen zodanig hoog
geworden dat we de eindbreak niet meer strak konden volgen. Wel wisten we allemaal tegelijkertijd te eindigen dus
toch blij . Na ons de 2de groep met het ingewikkelder ritme. Zij komen zingend en dansend op en spelen ruim een
kwartier. Veel blije gezichten en het feest blijft gaan.

Als wij klaar zijn met onze 2 ritmes nemen de lokale muzikanten het over. Direct gaat het tempo nog hoger en een
half uur lang wordt er super mooi gespeeld. Wel knalhard en supersnel, en de dansers worden goed opgehitst. Zelf
dans ik 2 rondjes. Eerst een solo, en dan komt Bouba (speler van Babara groep) mij halen om samen te gaan. Er
sluiten nog wat mannen aan en we hebben een leuke groepsdans. Ik sluit hem af met de chaufement dans recht
tegenover Bouba, voorovergebogen met op en neer gaande ellebogen. De hele tijd elkaar aankijkend en uitdagend.
We waren samen een grote yinyang-glimlach, wat een super gevoel. Klaar met mijn 2 de dans moet ik happen naar
adem. Het duurt zeker 10 minuten voordat ik weer normaal kan ademen. En dan gaan de andere dansers maar door.
En dan vooral 1; de danseres van de groep van Babara. Die is de hele avond door gegaan en iedere keer als zij gaat
dansen gaat ze er met de volle 100 procent tegenaan. Bij iedereen zie je op een gegeven moment wel de
vermoeidheid maar deze dame kon oneindig doorgaan; RESPECT!!!

Dan nemen andere lokale muzikanten ook 1 voor 1 de instrumenten in handen en gaat het nog eens sneller, en nog
eens harder. Nu verliest het geheel voor mij alleen totaal de muzikale samenhang. Het lijkt een wedstrijd wie het
hardst en snelste kan. Op een gegeven moment speelt de doundounba niets meer dan; doun-bel-doun-bel. Ook gaan
mijn oren, ondanks de oorbeschermers en een plek wat meer achteraan, pijn doen van dit geweld. Na nog een half
uur knallen vind ik het best en ga naar de compound met nog wat mensen uit de groep. Daar horen we nog steeds de
muziek van het feest nog geen 200 meter verderop. Nu is het geluidsniveau een stuk beter . Moe en blij van de
avond ga ik slapen.

Zaterdag, 23 januari:
Vandaag lekker uitrusten. Goed geslapen, zelfs door alle omroepen van de moskee heen. Na een lekker ontbijt met
een soort warme koffiebroodjes (traktatie van Marlon, mmmmmmmmh) rustig nog eens over de compound gelopen
en nog wat foto’s gemaakt van de helpers Roisine, Siko en Rasmata, en van de Haan die hier de hele tijd rondhangt.

Een gedeelte van de groep gaat naar de oude moskee voor een rondleiding. Ik blijf op de compound en ga een beetje
op de ngoni spelen en hou weer een kleine siësta. De douns worden geheel gewassen (hout en vel, is hier toch zo
droog) en worden in de zon te drogen gelegd.

Eind van de middag ga ik met een klein clubje naar de een andere Hollander die hier ook zit; Paul Nas. Bij de insiders
is hij wel bekend. Hij heeft zich helemaal verdiept in de balafon uit Burkina Faso en organiseert ook reizen
hiernaartoe. Op dit moment zit hij in Bobo met een kleine groep Hollanders en wij gaan naar de les. Marlon brengt
ons en we gaan met de taxi terug. Als we daar aankomen zien we een mooie kleurige binnenplaats en op een
overdekte verhoging spelen ze met zo een 6 man/vrouw op de balafon. En wie zie ik daar; de balafonbouwer waar
wij de 1ste week op bezoek zijn geweest; Youssouf Keita.

We luisteren naar de les, klinkt lekker. Na de les kletsen we wat met elkaar en speelt Facine, de balafonspeler van
Babara, wat met Youssouf. Als het donker begint te worden laten we een taxi komen. Als deze aankomt wordt met
een touwtje de deur opengemaakt. Ik mag voorin  We rijden de weg op die vol gaten en geulen zit en na 500 meter
stopt hij. Hij hangt uit het raam en gilt wat richting een groepje mensen 20 meter verderop. Er is wat gegil terug en
hij rijdt weer verder. Al rijdende gaat de Afrikaanse reggae op en zingt hij af en toe mee. Ik heb mijn hand uit het
raam, op het dak, en trommel een beetje mee. Bij iedere bocht naar rechts hoor ik het gebrek aan kogellagers en
klinkt het of de auto zo uit elkaar kan vallen. Verdere inspectie toont veel touwtjes en ijzerdraadjes die van alles bij
elkaar houden. De taxi blijft heel en al snel zijn we na weer een leuke rit op de compound.
Na het diner nog wat na gekletst met de groep onder het genot van petit beurre, de kaakjes die we hebben ontdekt
in de supermarkt en die als een ware traktatie vermalen worden door onze kiezen.

Zondag 24 januari:
Zondag 24 januari:
Een dag in het teken van afscheid. Vandaag ben ik 6 uur opgestaan om de muzikanten en dansers uit te
zwaaien die terug naar Guinee gaan (Babara, Bouba en Amara vliegen met ons naar Brussel). Langs de weg zie
ik Yakuba staan en loop naar hem toe. Helaas had ik het verkeerd begrepen; 6 uur vertrekken op het
busstation dus ik ben te laat, ze zijn al weg. Samen met Yakuba ben ik blijven wachten tot Marlon terug is. We
zijn naar een plaatselijk koffie huisje gelopen en hebben daar de tijd die we samen hier hebben doorgebracht
nog eens geëvalueerd onder het genot van een kop koffie en Afrikaanse reggae op de achtergrond.
Morgen met het busje richting Ouaga om morgenavond met het vliegtuig richting huis te keren. Veel spullen
pakken dus. Wat broeken, een paar schoenen en wat spullen als pleisters, verbandjes, ontsmettingsmiddel
weggegeven. Alles past goed in de koffer. De n’goni is een apart geval. Deze is best breekbaar en wil ik het
liefst als handbagage mee. Het valt wel buiten de officiële maten maar volgens Marlon heb ik wel kans dat het
lukt. Hier zijn ze wat minder streng als in Europa en als je iemand achter de balie treft met een goed humeur
kan het al gauw. Voor de zekerheid ontspan ik de snaren, leg de spanhouder plat en wikkel het in een
handdoek. Als het dan niet wordt goedgekeurd als handbagage neem ik het risico en laat ik het als ruimbagage
meegaan.

In de avond zijn we weer uitgenodigd bij de familie van Roisine.
Een waar afscheidsdiner.
We komen er aan en op de binnenplaats van de familie schudden we iedereen weer de hand. Het is duidelijk
erg netjes gemaakt. We nemen plaats op de stoelen die voor ons zijn klaargezet. Het begint een beetje
ongemakkelijk want iedereen uit de groep is moe en er komt niet veel meer uit. Het ontdooit al een beetje als
het eten komt; jaaaa, gebakken aardappelen, banaantjes, schaap, kip, rund, rijst met saus, soort griesmeel met
saus, salade. ALLES is uit de kast gehaald en het was heerlijk. Onze buiken zitten al aardig vol en dan komt
Babara. Hij is wat later want hij wilde ook nog afscheid nemen van wat muziekvrienden hier. Hij eet de laatste
kipstukken op en op dat moment gaat Roisine staan en begint een speech. Al snel komt ze op de volgende
boodschap;
‘Het is mij opgevallen dat jullie groep allemaal mooie Afrikaanse kleren heeft en ze vaak ook aanheeft’.
Behalve 1…….. Ik voel de bui al hangen en verstop me lachend onder het bloesje wat ik aan heb. Dan komt ze
met een leuke verrassing. Haar broertje is kledingmaker (heeft al een nieuwe rits in mijn bloesje genaaid, en
wat kleding voor wat groepsgenoten gemaakt) en zij heeft een lap stof voor mij gekocht en haar broertje daar
een blouse van laten maken. Netjes verpakt en gestreken geeft ze dit geweldige cadeau aan me. Ik ben blij en
verrast en trek het meteen aan. Uit blijdschap doe ik een klein dansje tussen de vader en de 2 moeders die er
tegenover zitten door. Zij joelen wat, lachen en klappen, ik joel wat terug en zwaai blij met m’n armen door de
lucht en draai dansend weer terug naar mijn stoel.
De tante, die voor vanavond ook is uitgenodigd, heeft een fles pastis meegenomen en deze is nu aan de beurt.
We krijgen allemaal een glaasje en de 2 moeders houden hier duidelijk van; zij nemen een bierpul. 50/50
water met pastis. De sfeer is al aardig los geworden maar het wordt toch echt tijd om naar de compound terug
te gaan. De zon is al onder en morgen vroeg op voor een lange, lange reis. En ja hoor, terwijl we afscheid
nemen begint er weer iemand met een dansje en als snel staan we met zijn allen te feesten. 1 voor 1 gaat er
iemand in het midden om een solo’tje te dansen. Ik voel me lekker gek en doe een dans gebaseerd op de
kalkoen die ik de kalkoendames vaak heb zien uitdagen op de compound. Met m’n armen opzij en gebogen, de
vingers naar beneden wijzend alsof ze, als de veren van de kalkoen, over de grond heen slepen. Zo daag ik
dansend de 2 moeders uit en ik krijg weer een gelach en gejoel als cadeau terug. Met glimlachen op ons
gezicht stappen we in de jeep van Marlon. Helaas zijn we met 1 teveel en moet Yakuba liggend op onze schoot
meerijden. We hebben de hele terugweg lachend over de hobbelwegen gereden.

Maandag 25 januari:
De dag van de terugreis. Na het
ontbijt wordt de bus ingeladen
en nemen we afscheid van
Siko, Roisine en Rasmata. 1 Van
de moeders van Roisine rijdt
met ons mee. Ze zegt nog een
beetje hoofdpijn te hebben van
de pastis van gisteren .
Yakuba rijdt ook mee om in
Ouaga afscheid te nemen.

De reis van Bobo naar Ouaga blijft bijzonder. De busjes en vrachtauto’s tot over de nok toe volgeladen en
volgestouwd, ezels die karren volgeladen met brandhout voortslepen, de dorpjes onderweg met de verkopers. Het
langs glijdende landschap met af en toe een kudde geiten, koeien of een mix ervan. Af en toe doe ik mijn ogen dicht,
maar vooral blijf ik kijken en kijken om alles nog eens voor een laatste keer goed in me op te nemen. De grensposten
zijn er net zo veel als de heenweg, maar nu duidelijk wat strenger na de aanslag in Ouaga. We moeten er een aantal
keren uit om in de rij te staan voor de paspoort controle. Alles is iedere keer in orde, wel kost het bij elkaar aardig
wat extra tijd. We komen rond 5 uur aan in Ouaga en rijden naar het hotel waar we de 1 ste dag hebben overnacht.
We eten er onze laatste maaltijd in Burkina en maken ons klaar om naar het vliegveld te gaan.

Daar aangekomen worden alle instrumenten die Babara mee neemt ingesealed in pakketten van de maximale 23
kilo. Dan gaan we naar binnen. Althans, dat willen we. Buiten staat er een controlepost met politieagenten die ons
vragen om een print van inchecken. Dan moet je online hebben ingecheckt en deze hebben uitgeprint. Dit is niet
verplicht en hebben wij allemaal ook niet gedaan. We kunnen dus geen printje laten zien en ze wijst ons naar de
zijkant en zegt dat we daar moeten wachten. Na een kwartier vragen we toch even wat er aan de hand is. We krijgen
een nors antwoord dat de chef geroepen is om het allemaal uit te leggen. We hebben nog bijna 2 uur voordat de
vlucht gaat dus ik maak me nog geen zorgen. Maar het duurde maar en duurde maar, geen chef te bekennen. Nog
1,5 uur voor vertrek, nog 1 uur, langzaam begonnen de zorgen wel te komen. Steeds meer mensen kwamen erbij en
slechts enkelen mochten door, zij hadden wel een printje. Met nog slechts 15 minuten was de hoop in zorg
omgeslagen en komt eindelijk de chef. Het is slecht nieuws; de vlucht is gecanceld. De piloot had de vlucht
hiernaartoe een gek geluid gehoord in de vleugelkleppen en ze vertrouwen het niet. Dusssss, aanmelden voor het
hotel wat door air Brussels aan wordt geboden en weer terug de stad in. Het avontuur gaat verder……

In het hotel aangekomen willen we inchecken. Ondertussen is het 23:00 uur. Dan wordt duidelijk dat het hotel niet
zo veel gasten in 1 keer is gewent; het duurt nog een uur voordat we de sleutel krijgen. Ik help de instrumenten naar
de kamers sjouwen en ga naar mijn eigen kamer; een groot 2 persoons bed, met een heerlijk stevig matras. Een raam
met uitzicht op het zwembad en daarachter, natuurlijk, een grote vuilnisbelt. Zelfs een koelkast, en als ik de
badkamer inloop een echt bad, een rechte wasbak met spiegel, een wc met bril. En jaaaaa, er komt warm water uit
de douchekop. Er werd nog een maaltijd aangeboden door het hotel, dus ik ben midden in de nacht nog kip met rijst
gaan eten. En daarna……….. heerlijk gedoucht met warm water. Toch best lekker na alle lauwe tot koude douches. In
het heerlijke bed gekropen en snel in slaap gevallen.

Dinsdag 26 januari:
Vroeg wakker en naar het ontbijt gegaan. Daar met de andere de avond ervoor besproken. En dan verder; we zullen
naar het kantoor van Brussels airlines moeten om nieuwe tickets te regelen. Gelukkig is dit niet heel ver en we
kunnen er lopend naar toe. Iedereen mee met paspoorten en al. We komen aan bij het gebouw en zien er 2
bewakers bij de deur staan. Ze doen voor ons de deur open en netjes zeg ik ‘goede morgen, hoe is het, lekker
geslapen?’. Direct zie ik bij de bewaker zijn gezicht uit de autoritaire plooi verdwijnen en krijg een antwoord met
handshake. Na lang wachten zijn we aan de beurt. Het is nog niet duidelijk of er een vlucht extra komt. De vluchten
die er nu zijn kunnen ons niet als 1 groep naar huis brengen maar we reserveren vast wel. We zouden dan vrijdag
weer kunnen vertrekken. Dat is al beter dan we tot nu toe hadden gehoord, er was al sprake van een vlucht op
maandag. Vanmiddag kunnen we terugkomen en horen we of er een extra vlucht komt. Als deze komt zal hij
vanavond al vertrekken.
We gaan terug naar het hotel en vermaken ons rondom het zwembad. Het is ondanks de onzekerheid van vertrek
een luchtig dagje.

Niet vergeten dat ik nu wat dingen moet regelen voor het thuisfront; les afzeggen; leerlingen en studio afmelden,
vrijdag werken op de Groene Geer afmelden. En zorgen dat iemand me op kan komen halen op Schiphol,
morgenavond of vrijdagavond.
Meteen na de lunch opnieuw met de hele groep naar het kantoor van Brussels airlines. Vanochtend was het wat
chaotisch met iedereen erbij dus we besluiten dat Babara en ik naar het kantoor gaan om de tickets te regelen, en de
rest aan de overkant van de straat wat gaat drinken op een terrasje. Opnieuw lopen we langs de vriendelijke
bewakers met de groet en een handshake. We komen binnen en als we aan de beurt zijn horen we dat er een extra
vliegtuig is ingezet, morgenavond. Babara en ik staan op van geluk met een grote juich. Mijn stoel valt naar achteren
en Babara en ik vallen in elkaars armen van blijheid. We kunnen vrij snel terug naar huis!!! Maar we zijn er nog niet
helemaal; het is een hele puzzel voor de mevrouw achter de balie om ons als groep door te laten vliegen van Brussel
naar Amsterdam. De vrouw achter de balie leeft erg met ons mee en probeert ons 1 voor 1 op de goede vluchten in
te checken. Af en toe ga ik naar de groep als er keuzes gemaakt moeten worden. En iedere keer kom ik weer langs de
2 bewakers. Op een gegeven moment loop ik weer naar buiten en houdt 1 van de bewakers me tegen. Oeps, wat heb
ik nu weer gedaan??? Hij zegt me; ‘als je zo terugkomt, dan kom je pas binnen als je mij verslaat’ en een grote
glimlach verschijnt op zijn gezicht terwijl hij boksende bewegingen maakt; hij daagt me uit voor een spelletje . Ik
kom terug van de overkant van de straat, hij ziet me komen en mijn vuisten ballen, en rent weg om zich te
verschuilen achter een pilaar. Ik erachteraan en maak daar wat been en armzwaaien alsof ik volleerd capoeira danser
ben en gooi er wat Bruce Lee termen overheen. Dan in ene pakt hij de leiding, of beter gezegd zijn knuppel. Hij komt
op me af met de knuppel boven zijn hoofd geheven en nu ren ik als een natgeregende kip die een vos ziet weg achter
de geparkeerde auto’s. Whaaahaaa, wat een heerlijk moment. We lachen allebei even na over onze gekheid en met
een omhelzing en handshake ga ik weer naar binnen om verder te gaan met de tickets. Na ongeveer een uur is de
laatste persoon ingecheckt. Dan haal ik de groep om de tickets uit te delen en staan we weer met zijn allen in het
kantoor. De bedrijfsleider heeft alles in de gaten zitten houden, werd ook blij van onze positieve insteek in deze
onzekere situatie en beloont ons met petjes en tassen. We nemen afscheid van de mevrouw achter de balie en
bedanken haar hartelijk voor haar inzet. Zij leefde zo hard mee dat ze af en toe met de handen tegen elkaar zat te
bidden na de aanvraag van een checkin, wachtend op een bevestiging. We gaan naar buiten en ik neem daar ook
afscheid van de 2 bewakers en we lopen terug naar het hotel. Onderweg springt Bouba uit blijheid op mijn rug. Wat
hij niet verwacht is dat ik hem beetpak en meteen voorover buig. Hiermee hangt hij in ene op zijn kop. Dit deed ik op
de kinderopvang vroeger ook wel eens, maar nu hing er even wat meer kilo’s op mijn rug. Iedere spier in mijn rug en
benen moet ik aanspannen om de ruime 90 kilo weer overeind te krijgen. Lachend en dollend lopen we verder. De
sfeer is opgelucht en we zijn klaar om morgen te vertrekken.
Na het diner zit ik op mijn hotelkamer en word er aangeklopt. Freddy haar ticket is niet goed; de verkeerde data
staan erop. Er vanuit gaande dat het een printfout is probeer ik haar gerust te stellen. Zeker met in mijn achterhoofd
dat de baliemedewerksters zo haar best had gedaan had ik ook het volste vertrouwen dat dit goed gaat komen. Na
het diner alle regelzaken afgewerkt (met dank aan het thuisfront!!) en naar bed gegaan.

Woensdag 27 januari:
Vroeg opgestaan om met Freddy en Klaas naar het kantoor van Brussels airlines te gaan. We komen er aan en de
bewaker kijkt meteen blij. Na onze vaste handshake gaan we naar binnen. Daar is dezelfde mevrouw als gisteren
achter de balie bezig met iemand. Ze ziet ons en geeft direct een blik van; ‘het zal toch niet waar zijn’. Als snel zijn we
aan de beurt en bleek dat het in het systeem allemaal goed stond. Een nieuwe print uitgedraaid met de juiste data en
we kunnen weer op pad. Nogmaals dank ik de vrouw hartelijk en we lopen naar buiten. Daar houdt de bewaker mij
even vast na onze handshake en zegt met een droevig gezicht; ga ik je nu niet meer zien?? Hij dankt me voor mijn
positieve energie en openheid en zegt dat ik hem al 2 dagen blij heb gemaakt. Wauw, ik dank hem terug en zeg hem
dat ik ook hem niet zal vergeten. Heel mooi om met weinig contact toch zo een diepgang te hebben doordat je allebei
open staat. Freddy en Klaas staan al aan de overkant en roepen me; tijd om te gaan en we nemen definitief afscheid
met een laatste omhelsing.
Terug bij het hotel weer koffers pakken voor de vlucht. Vanavond hopelijk meer geluk dan afgelopen maandag! De dag
rustig doorgekomen met wat geklets bij het zwembad, een leuke foto maken van elkaar en tussendoor de maaltijden.

Dan blijkt na de middagmaaltijd de tijd dat we naar het vliegveld gebracht worden door het busje van Brussels airlines
2 uur vervroegd te zijn. We moeten nu om 17:00 klaar staan. Wel jammer want nu missen we de avondmaaltijd. En we
moeten nog iemand naar de bushalte brengen om uit te zwaaien. Er blijft opeens weinig tijd over.
Einde van de middag lopen we met La Giné naar de
bushalte. Zij hoorde bij de groep muzikanten/dansers
en gaat terug naar Bobo om vanuit Marlon zijn huis
terug te keren naar Spanje (daar komt zij vandaan). Ze
was uit solidariteit bij ons gebleven . Bij de bushalte
aangekomen staan we in een lange rij te wachten. Ook
daar worden naast de paspoorten ook alle tassen
geleegd en gecontroleerd. We staan in een grote hal
waar aan 1 kant wel 100 brommertjes staan
geparkeerd en aan de andere kant de bus klaar staat.
Tijdens het lange wachten doden we de tijd door 1 van
de liedjes die we hebben geleerd te zingen; Oh mania,
Oh mania dibilé, oh mania. We stoppen even met
zingen en daar onstaat een nieuwe tekst op het lied;
Au revoir, au revoir La Giné au revoir. Het past
geweldig in de melodie van het lied en al helemaal in
het moment. Er wordt bij gedanst, geknuffeld en een
kleine traan bij La Giné. Super mooi afscheid. Dan is ze
aan de beurt om in te stappen. We zien haar direct
achter de bestuurder plaats nemen, de mooiste plek
van de bus,  en zwaaien haar uit.

Als we terug lopen (de taxi voor de heenweg had ons belazerd, het retourtje werd toch een enkeltje, en het bleek
niet al te ver lopen dus dat zijn we maar gaan doen) zie ik in ene een hotel met duidelijk brandsporen. Ik zeg tegen
een van de andere; ‘met je kijken, die heeft in de fik gestaan’ . Kijk eens goed, is het antwoord, en ik kijk verder en zie
staan ‘Splendid Hotel’. Het hotel waar een paar weken terug de aanslag was met meer dan 20 doden. De 2 pilaren
aan de ingang hebben een zwarte doek. Als je goed kijkt zie je overal kogelinslagen, ook aan onze kant van de straat.
Ik neem een foto en we lopen verder. Dan zie ik hoe dichtbij ons hotel hier is. We lopen 20 meter en gaan linksaf en
zien ons hotel al staan. Hemelsbreed is het niet meer dan 100 meter. Toch even een vreemd idee.
Dan is het tijd om te vertrekken en het hele hotel loopt weer leeg. De ingang vol met koffers en ingesealde
instrumenten wachtend op onze beurt om met een busje naar het vliegveld te gaan. Daar komen we aan en kunnen
nu in ieder geval naar binnen. Daar is een lange rij die heen en weer krult door de kleine hal heen. Het einde van de
krul is de plek om de koffers in te checken en ik ga geduldig in de rij staan. Het is goed dat we vroeg zijn gekomen want
het duurt ruim 2 uur voordat we in de buurt van het einde komen. Tussendoor gein ik weer wat met Bouba en Amara,
ze geloven niet meer dat ik ook serieus kan zijn en tevergeefs probeer ik een strak gezicht langer dan 5 seconden vast
te houden. Ondertussen verdeelt Babara zijn pakketten onder de reizigers die nog plek over hebben. Dan, eindelijk,
zijn we aan de beurt. Babara is precies klaar met de verdeling en ik ga proberen mijn n’goni als handbagage in te
checken. De mevrouw achter de band kijkt me aan en ik zeg weer, goededag, hoe gaat het, fijn aan het werken? De
mevrouw lacht en antwoord met de wedervraag. Dan leg ik de n’goni op de band en vraag haar of het als handbagage
meekan. Mijn zin is nog niet afgemaakt of de label is er al aan vast getaped. Mooiiii, dat is gelukt. De andere koffers
afgegeven en op naar de poort met de volgende controle. Van alle vingers een afdruk, en een foto van je hoofd (moest
ook bij aankomst). De papieren streng doorlezen en met een wuivend gebaar word ik verder gestuurd. Daar is het nog
ongeveer anderhalf uur wachten tot de vlucht gaat.
Dan….. eindelijk, de deur naar buiten gaat open en we kunnen de bus in stappen om naar het vliegtuig te worden
gereden. Bij het vliegtuig zeg ik de stewardessen gedag en zie ze kijken naar mijn grote handbagage. Maar die is
gelabeld en kan niet meer geweigerd worden. Ik besef me dat ik geluk heb  Hij past ook nog eens goed in de kasten
boven de stoelen. Dan stijgen we op en een beetje opgelucht ben ik wel. Weg uit de onzekerheid en op naar huis.

Donderdag 28 januari:
De nacht in het vliegtuig wat gegeten, een filmpje gekeken en wat geslapen en om 5:30 uur in Brussel aangekomen.
Een half uur vroeger dan gepland. We stappen uit en moeten langs de douane. Hier is alles weer een stuk strenger en
ook mijn schoenen moeten uit. Al 2 dagen heb ik geen schone sokken meer, en ik heb mijn schoenen langer dan 14
uur aan 1 stuk door aangehad. Ik schrik van het gevolg; wat een geur kunnen mijn voeten produceren. Een beetje
beschaamd doe ik ze snel weer aan. We moeten meer dan 6 uur wachten op de volgende vlucht en ik besluit mijn
voeten even te luchten. Ik wandel alle gangen af van het vliegveld. Nu merk ik dat er iets veranderd is in mij; de hele
wereld om mij heen gaat zo snel dat ik het letterlijk niet kan bij benen. Ik voel me als een trekker op de snelweg en
verbaas me over alle haast en stress die ik zie. De cultuurshock is begonnen.

We vliegen door naar München en vandaar vrij snel naar Amsterdam. De n’goni past tijdens deze vluchten niet in de
kastjes en hij mag beide vluchten op een stoel van de 1ste klasse  In Amsterdam wordt iedereen opgehaald door
familie of vrienden en ze staan al klaar. We maken even kennis met elkaar en ik kijk uit naar Nicolette, zij is er nog niet.
Ik bel maar even en ze heeft de afslag gemist op de snelweg en komt over ongeveer 15 minuten. De rest gaat vast naar
huis en ik zoek een goede plek om klaar te staan. Even later een sms van Nicolette; ‘ik sta bij de ingang’. Ik loop er naar
toe en zie dat ze Saba mee heeft en zit te sms’en. Als ik dichterbij kom ziet Saba mij aankomen, Nicolette heeft nog
niets door. Saba heeft alleen nog niet door dat ik het ben. Als ik wat dichterbij ben verstijfd hij en kijkt me recht aan. Ik
zie hem denken en help hem door zachtjes zijn naam te zeggen. Dan heeft hij het door; het baasje is terug!!!! Hij rukt
zich uit de handen van de sms ende Nicolette en rent op me af. Gekronkel tussen mijn benen met snelle likken over
mijn neus. Dan even een halve meter afstand nemen om opnieuw een begroetingssessie te geven. Ik heb zeker een
stuk of 5 sessies van de lieverd gekregen, wat een heerlijk welkom! Bij de 2 de sessie heb ik ook mijn handen vrij om
Nicolette in mijn armen te nemen en voelde me weer thuis. Heerlijk om na zo een avontuur je liefje weer te
knuffelen!!

We rijden naar huis en daar direct naar de douche. Het water kleurt rood van de Afrikaanse aarde en ik zwijmel weg
onder de heerlijke warme waterstralen na de vermoeiende reis. Dan zie ik de weegschaal staan en ben wel benieuwd.
Ik sta erop en wordt verrast; van 82 kilo naar nog geen 76 kilo. En dat terwijl ik in Burkina meer heb gegeten dan ik
normaal in Nederland doe. Nicolette heeft allemaal lekkere dingen voor me gekocht; 2 soorten pudding, chocomelk,
koekjes. Van alles neem ik een paar hapjes en geniet er onvoorstelbaar van. Meteen weer een beetje aangekomen.

We zitten ’s avonds op de bank en het valt Nicolette meteen op hoe zacht ik praat en hoe relaxed ik ben. Zelf heb ik
gevoeld dat ik in Burkina mooie dingen heb geleerd zoals het niet druk maken om dingen waar je geen invloed op
hebt. Te genieten van kleine dingen deed ik al maar dit is in een diepere laag gaan zitten. Wat mij erg heeft geholpen is
dat ik daar voor 100 procent mezelf kon zijn op veel momenten. Het voelde alsof mijn innerlijke zon in zijn geheel
mocht schijnen! Ook heb ik nog sterker geleerd niet te snel of teveel te oordelen over anderen en over situaties. Vaak
zie je slechts 1 kant van het complete beeld, en heb je het toch mis! Maar ook dat je iets soms niet begrijpt, en dat dat
ook goed is, is sterker in mijn systeem verweven.
Samenvattend;
dit was de reis van mijn leven die mij naast prachtige herinneringen ook een gevoel heeft meegegeven die ik nooit
kwijt zal raken en mij zal helpen om een (nog) evenwichtiger, wijzer en vooral gelukkiger mens te zijn!!

