
De zandweg zit vol met
enorme kuilen, veroor-
zaakt door tropische

regenbuien. We zitten op elkaar
gepropt in een jeep. De omge-
ving is adembenemend mooi;
de armoede om ons heen groot.
De opgezwollen buikjes van de
kleinsten duiden op te weinig
en te eenzijdige voeding. Veel
kinderen sabbelen op een maïs-
kolf, het nationale voedsel. 
We zijn in Malawi, een klein,
langgerekt land in zuidelijk
Afrika en een van de twintig
armste landen ter wereld.
Ongeveer de helft van de
Malawiaanse bevolking leeft
onder de armoedegrens van een
dollar per dag.
De journalisten en fotograaf
met wie ik reis, maken reporta-
ges over het werk van Memisa
in Malawi. We bezoeken een
door Memisa gesteund
plattelandsziekenhuis in
het zuidoosten van
Malawi. We stuiten op een
baby van wie de huid
heeft losgelaten. Het lij-
ken net ernstige brand-
wonden. De gevolgen van
ondervoeding. Ook de
moeder ziet er niet al te
best uit. Ondervoede kin-
deren en hun moeders
krijgen bijvoeding, vitami-
nes en antibiotica, en dan
nog hebben de kinderen
maar een overlevingskans
van vijftig procent.
De weeïge lucht in het zie-
kenhuis, de ellende, het
gehuil van een baby die
honger heeft en het ver-
driet van een moeder
die haar kind niet
kan voeden. Het
slaat me om
het hart en ik
ben opge-
lucht als ik
weer buiten sta.
Wat een bewonde-
ring heb ik voor het zie-

kenhuispersoneel voor wie dit
de dagelijkse realiteit is. Aan de
vicieuze cirkel van armoede
valt nauwelijks te ontsnappen,
denk ik bij mezelf. Dat maakt
het allemaal zo uitzichtloos.
De volgende dag worden we
opgehaald door de zeer opge-
wekte Henk van Heck. Deze
geboren Veghelaar werkte als
‘broeder van Maastricht’ jaren-
lang in het doven- en blinde-
nonderwijs in St.Michielsgestel. 
In 1980 kwam hij naar Malawi.
Met 36 vrijwilligers heeft hij
een thuiszorgprogramma voor
aids-patiënten opgezet. “Ik zag
de mensonwaardige manier
waarop aids-patiënten aan hun
einde kwamen. Ze lagen letter-
lijk weg te kwijnen in hun hut-
jes.” Met steun van Memisa
bezoeken de vrijwilligers fami-
lies met aids-patiënten. Ze hou-

den de situatie van de
patiënten in de gaten,
zorgen dat er vervoer
wordt geregeld naar het
ziekenhuis en dat ze
aids-remmers krijgen. 
Ondanks de dagelijkse
portie ellende in zijn
omgeving (“tijdens hoog-
tijdagen had ik elke dag
een begrafenis, als
gevolg van de aids-epide-
mie”) is broeder Van
Heck gelukkig in Malawi.
Cynisch wordt hij niet in
Malawi, maar eerder in
Nederland. “Daar zie ik
niemand meer lachen.
Hier zijn de mensen 
al tevreden als ze één

keer per dag te eten
krijgen!”
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Radio een
reportage uit

over deze bijzon-
dere man. Ik zet de

radio zeker aan.
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