
 
Broeder Henk van Heck (77) werkt ruim 25 jaar in Malawi tussen zieke en arme mensen. Samen met 
Malawiaanse vrijwilligers heeft hij een thuiszorgprogramma voor aids-patiënten en kwetsbare kinderen 
opgezet. Ze houden de situatie van de patiënten in de gaten, zorgen dat er vervoer wordt geregeld 
naar het ziekenhuis, dat ze aids-remmers krijgen en dat aids-wezen niet aan hun lot worden 
overgelaten. Hier zijn de mensen al tevreden als ze één keer per dag te eten krijgen.”  
 
 

“We hebben de plicht om te helpen” 
 
 
Tekst en foto’s: Mariska Smolders 
 
 
In Malawi - een klein, langgerekt land in zuidelijk Afrika - vechten schoonheid en lelijkheid om het 
hardst om voorrang. De tegenstellingen in het land hebben een bijna bevreemdende werking. In het 
zuiden word je bevangen door het imposante Mulanje gebergte: met een piek van ruim drieduizend 
meter Malawi’s hoogste berg en geliefd voor toeristische bergsport. De prachtige natuur- en 
wildparken en het imposante Lake Malawi met haar betoverende zonsondergang staan in schril 
contrast met de immense armoede en de vreselijke gevolgen van hongersnood en de aids-epidemie, 
die als een soort tsunami over het Afrikaanse continent is getrokken. Naar schatting vijftien procent 
van de Malawianen in de leeftijd van 15-49 jaar is besmet met het virus. Ongeveer de helft van de 
Malawiaanse bevolking leeft onder de armoedegrens van een dollar per dag. 
 
In deze setting woont en werkt broeder Henk van Heck, al meer dan 25 jaar. In het Brabantse St. 
Michielsgestel maakte Van Heck zich jarenlang nuttig in het doven- en blindenonderwijs, het 
werkterrein van de Broeders van Maastricht. In 1980 kwam hij naar Malawi. “Doven en blinden werden 
hier als debielen beschouwd en weggestopt. Door ze onderwijs aan te bieden is er veel veranderd.”  
 
In zijn vrije tijd ging broeder Henk vaak de dorpen in, kletsen met de mensen, horen met welke 
problemen ze kampen. Toen de gevolgen van de aids-epidemie in de jaren negentig zichtbaar 
werden, besloot hij een thuiszorgprogramma voor aids-patiënten op te zetten. “Ik zag de 
mensonwaardige manier waarop aids-patiënten aan hun einde kwamen. Ze lagen letterlijk weg te 
kwijnen in hun hutjes en er werd nauwelijks nog naar ze om gekeken.” Hij trommelde enkele vrouwen 
bij elkaar die bereid waren vrijwillig mee te werken aan een thuiszorgprogramma. Inmiddels heeft hij 
36 vrijwilligers om zich heen verzameld die met steun van Memisa/Cordaid in 27 dorpen families met 
aids-patiënten bezoeken. Ze houden de situatie van de patiënten in de gaten, zorgen dat er vervoer 
wordt geregeld naar het ziekenhuis en dat ze aids-remmers krijgen. Daarnaast is er steun voor aids-
wezen en hun omgeving. Veel kinderen van wie de ouders aan aids zijn overleden worden 
grootgebracht door hun grootouders. Het thuiszorgprogramma ondersteunt hen daarbij. Zestig 
kinderen gaan met steun van de thuiszorg naar school. Broeder Van Heck: “Ook al stelt het onderwijs 
niet zoveel voor, ze zijn dan in ieder geval vier jaar van de straat. Als ze zich vervelen, gaat het mis. 
‘Rooming around, getting drunk, getting stupid, getting aids’, zeg ik altijd. Ook het ontbreken van 
perspectief werkt aids in de hand.” 
 
Met twee vrijwilligsters van de thuiszorg, Cecilia Malombe en Josephine Madede, lopen we door 
maïsvelden, langs hutten met kleine moestuintjes en een enkele verdwaalde kip. Ondanks zijn 77-
jarige leeftijd is broeder Van Heck nauwelijks bij te benen. “Ik loop dagelijks een uur. Dat houdt me fit.”  
Op het binnenplaatsje van een paar lemen hutten treffen we een treurig tafereel. Een man, Richard 
genaamd, kijkt wezenloos voor zich uit. Hij was manusje van alles op de dovenschool, maar heeft zijn 
werk moeten staken vanwege twee hersenbloedingen. Broeder Van Heck probeert contact met hem te 
maken, maar de man kijkt niet op of om. “Ik loop regelmatig langs om te zorgen dat hij niet van de 
honger om komt.” Even verderop bezoeken we een hut waar in ieder geval de dochter des huizes 
besmet is met het hiv-virus. Of de drie kinderen besmet zijn, is niet duidelijk. Dat ze er slecht uit zien, 
is evident. Ze eten te weinig, en te eenzijdig. Maïspap is het nationale voedsel. Dat eten ze, met een 
beetje geluk, één keer per dag.  
 
Hij vertelt een anekdote over een doodzieke vrouw die vertelde dat ze over hem gedroomd had. Ze 
wilde het sacrament van de stervenden ontvangen. Broeder Van Heck: “Ik beloofde haar dat ik een 



priester zou sturen, maar dat wilde ze niet. Ze had tenslotte over míj gedroomd. Toen heb ik wat 
wijwater gemaakt, gewoon kraanwater met wat zout, en heb ik haar het sacrament van de stervenden 
gegeven. Waarom zou ik zoiets weigeren als ze vertrouwen in me heeft? Twee dagen later was ze 
beter.” 
 
Naar Malawi gaan, is de beste keuze in zijn leven geweest. “Ik kan een wezenlijke bijdrage leveren en 
ben hier gelukkig.” De jarenlange confrontaties met hongersnood, ziekte en dood hebben van broeder 
Van Heck geen cynische man gemaakt. “Ik word alleen soms cynisch als ik in Nederland ben. Ik 
hoorde een vrouw vertellen over haar vier katten die allemaal een ander dieet hebben. Ik dacht: laat ik 
maar niet beginnen over de twaalfhonderd weeskinderen hier die nauwelijks te eten hebben. In 
Nederland zie ik niemand meer lachen. Hier zijn de mensen al tevreden als ze één keer per dag te 
eten krijgen!  
 
Zijn geloof in God is onverminderd. “Waar Hij is, dat weet ik niet. In een dorp kwam ik eens een 
kruisbeeld tegen zonder armen. En daar stond onder: ‘I have no other arms than you…’. Toen dacht 
ik: en mijn ogen dan, mijn benen? Ik denk dat we die zaken niet terug (kijkend naar boven) moeten 
schuiven. Wíj zijn verantwoordelijk en wij hebben de plicht daar waar nodig hulp te bieden. Ik denk dat 
die God van ons ‘in’ ons samenwerkt, samen leeft en samen leidt. Wij hebben de roeping en de plicht 
te helpen als dat in ons vermogen ligt. Daar komen we niet onderuit!” 
 
Mariska Smolders is medewerker van Memisa/Cordaid. 
 
RKK Kruispunt radio zendt paaszaterdag (15 april) een reportage uit over broeder Henk van Heck. 
Radio 1, 18.33 – 19.00 uur. 
 


