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Op reis met Habitat for Humanity

Bouwen 
aan een 
toekomst
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Nooit van mijn leven had ik gedacht dat ik nog eens vloeiend bouwvakkers-
chiChewa - de lokale taal van Malawi - zou spreken. ‘I need more matobe!’, roep 
ik vanaf de steiger naar de grondploeg. Het cement voor mijn metselwerk is 
haast op, net nu bijna het hoogste punt van dit muurtje bereikt is. Onder en 
naast mij zie ik de helmen van de andere bouwers. Af en toe een arm die over 
een bezweet gezicht gaat, een flesje water dat aan de mond gezet wordt. Het 
liefst willen we niet pauzeren, maar nóg meer loodzware kruiwagens aarde in 
de fundering storten, nóg meer onhandig grote stenen verplaatsen – ook al 
staan de blaren op mijn handen. Inmiddels gaat het allang niet meer over  
cement, stenen en dakspanten. We bouwen namelijk geen huis, maar een 
thuis. Ons tastbare, duurzame en toekomstproof bewijs van dat wanneer men-
sen, zelfs vreemden voor elkaar, de handen ineenslaan, de wereld een betere 
plek kan zijn. We hier een verschil kunnen maken. Grote woorden? Ja. Zeker. 
Maar het voelt ongelooflijk zinvol ze om te zetten in wéér een volle troffel  
matobe, en nóg een steen op de juiste plek. 

Gaan we hier écht bouwen?
Een paar dagen daarvoor sta ik nog een beetje verdwaasd naast de eerste  
vormen van een fundering, een enorme berg uitgegraven aarde en stapel  
stenen ernaast. Ik sta tussen mijn mede-bouwreizigers, een groep van mensen 
die met Habitat Nederland (de Nederlandse tak van de internationale hulp- 
organisatie Habitat for Humanity, zie kader), zijn afgereisd naar Malawi.  
Sommigen kennen elkaar, anderen zijn vreemden. Allemaal kijken we naar  
de dorpchiefs, die speciaal afgereisd zijn naar dit dorpje om ons met veel  
ceremonie en plichtplegingen welkom te heten in hun gemeenschap. 
Toen de Habitat-bus even daarvoor kwam aanrijden, stonden de vrouwen en 
kinderen van dit dorpje zingend, dansend en met takken wuivend midden op 
de zanderige weg op ons te wachten. Zij zijn net zo nieuwsgierig als wij: gaan 
we hier écht bouwen? Deze kleine nederzetting – wat groepjes van huisjes van 
klei of van steen rond binnenplaatsen, omzoomd door hoog wuivend witte 
maïs, is gekozen door het lokale Habitat Malawi-team in samenwerking met de 
regionale sociaal werkers. Joyce en Chikondi, twee alleenstaande vrouwen met 
respectievelijk vier en zeven eigen en verweesde kinderen onder hun hoede, 
staan verlegen naast de chiefs. Later horen we van Habitat-begeleider Andrew 
dat ze het bijna niet kunnen geloven dat we er écht zijn. Helemaal uit Europa, 
om voor hén twee huizen te bouwen. Ik knik vriendelijk naar ze, maar ik voel 
me eerlijk gezegd niet honderd procent op mijn gemak.   

Anderen helpen, het is in vrijwel alle 
grote wereld religies een spirituele deugd. 
Wanneer hoofdredacteur Eveline Helmink 
met hulporganisatie Habitat for Humanity 
afreist naar Malawi, wil ze in eerste 
instantie vooral handen en voeten geven 
aan naasten liefde. Maar in een van de 
armste landen ter wereld, ontdekt ze een 
diepere laag van ‘geven’.
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Ten eerste is het bloedheet en schoenen met stalen neuzen en een lange 
werkbroek is niet wat ik normaal zou dragen in de brandende zon. Ik zoek een 
plekje in de schaduw, terwijl we luisteren naar de speeches en introductie van 
onze lokale bouwvakcollega’s. Ik ben nog volop bezig te landen, merk ik. Nooit 
eerder was ik zo diep in Afrika. In de bus vanaf het vliegveld in Lilongwe naar 
ons hotel in regio Salima, een agrarische streek in het midden van Malawi, heb 
ik op het puntje van mijn stoel gezeten. Het liefst wilde ik om de drie meter 
stoppen om het allemaal echt goed in me op te nemen: de glooiende heuvels 
met groene bomen en de velden vol mais, het roodroze stuivende zand en de 
modderige moerasjes waarin mannen tot hun middel in lopen met visnetten, 
de vrouwen in kleurige omslagdoeken en de kinderen die voetballen met een 
stuk plastic. Ik kom ogen en oren tekort om het in me op te nemen. Het is liefde 
op het eerste gezicht: wat een prachtig land.

Een van de armste landen
Maar wat ik ook nooit eerder zag, ondanks dat ik vrij bereisd ben, is de grote 
armoede. De lege winkeltjes, de vervallen hutjes, iemand met drie tomaten te 
koop langs de rand van de weg. Malawi is een van de armste landen ter wereld. 
Het land, bijna 3,5 keer zo groot als Nederland, heeft 19 miljoen inwoners en 
bijna de helft ervan leeft diep onder de armoedegrens. De kindersterfte is hoog 
en een hele middengeneratie is weggevaagd door aids. Ook het dorpje waar 
we deze week zullen bouwen, heeft twee kanten. Het is hier kalm, gemoedelijk 
en het ligt prachtig tussen het groen. Er spelen kinderen, hier en daar wordt een 
vuurtje gemaakt om maïspap te bereiden. Maar het is ook intens armoedig, 
kaal en eenvoudig. Mannen zien we nauwelijks, die zijn naar de stad in de 
hoop wat geld te verdienen, en de vrouwen zitten een groot deel van de dag 
in de schaduw, bezig met enkele maïskolven, water halen en de kinderen.
Vanaf mijn plaats in de schaduw zie ik Chikondi en Joyce staan. Zij zijn door de 
chiefs aangewezen als de beneficiaries, diegenen die de hulp van Habitat het  
allerhardst nodig hebben. Om jaloezie en corruptie te voorkomen, gaat dat via 
een transparant en uitvoerig puntensysteem, met een pijnlijke punten telling: 
hiv is meer punten waard, weeskinderen ook. Joyce is prachtig, met haar  
koninklijke jukbeenderen en trotse ogen. Chikondi, wat liefde betekent, heeft 
een kalme, warme blik die je direct voor haar inneemt. Ik glimlach nog maar 
eens nadrukkelijk. Het is net of we allemáál nog niet helemaal kunnen geloven 
dat er einde van de week huizen zullen staan op de omgewoelde bouwgrond 
voor onze neuzen.

We moeten het met elkaar rooien
Waar begin je als je een huis gaat bouwen? Bij het begin, het fundament. Na 
een spoedcursus bouwen, gaan we aan de slag. Werkhandschoenen aan, en 
scheppen, slepen en stapelen maar. De dagen zullen zich gaan vormen naar 
een vast ritme: ’s ochtends in de bus naar de bouwplaats, werken tot aan de 
lunch, verplichte pauze in de schaduw, aan de slag, tot we de bus weer moeten 
instappen en terugrijden naar ons hotel. Daar een zogeheten ‘vies biertje’ - de 
gezamenlijke debriefing van die dag in onze stoffige en vieze kloffies – en dan 
douchen, opfrissen, eten en wat vrije avonduurtjes. 
Ik wist niet dat ik een bouwvakker in me had, maar in de dagen die volgen  
beginnen zich toch echt langzaam de contouren van twee huizen af te teke-
nen in het dorp. Zo ontstaan gaandeweg ook de eerste groepsritueeltjes.  >

‘ Dit zijn mensen  
aan de rafelranden, 
waar niemand 
geld voor in een 
collectebus doet, 
simpelweg omdat 
ze voor de wereld 
onzichtbaar blijven’

Chikondi is een van de twee vrouwen  
voor wie we een huis bouwen.
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Liedjes die gezongen worden, verbasterde spreekwoorden en gezegden. De 
onwennigheid die me de eerste dag trof, smelt weg. Het blijft een wonderlijk 
fenomeen, hoe een gezamenlijk doel mensen met elkaar kan verbinden. De 
ene dag werk ik zij aan zij met Mariette, een van mijn beste vriendinnen die 
zich spontaan inschreef toen ze van deze bouwreis hoorde, of met Patrick,  
geluksprofessor en ambassadeur van Habitat, die me meevroeg. De andere 
dag werk ik net zo graag met een van de andere bouwreizigers, alsof we  
elkaar óók al jaren kennen. ‘Niet zo streng, Wim!’ ‘Echt iets voor jou, Do!’
Een groepsreis is een wonderlijke wereld an sich. De reizen van Habitat bestaan 
altijd uit groepen: soms vanuit een bedrijf, sportteam of vriendengroep en 
soms zijn ze samengesteld uit individuele reizigers of kleinere groepjes, zoals 
nu. Er zijn in deze groep mensen die voor het eerst meegaan, maar er zijn ook 
enkele veteranen bij: bouwreizigers die voor de tweede, vijfde of zelfs tiende 
keer meegaan. Van nature voel ik me niet erg aangetrokken tot het fenomeen 
‘groepsreis’, maar ik kan er niets aan doen: ik ga langzaam maar zeker een 
beetje van deze mensen houden. Deze Habitat-reizen zijn niet opgezet als  
spirituele retreats of teambuilding-sessies, maar stiekem merk ik dat het me 
juist daardoor méér lijkt te brengen. Het doet een beroep op vaardig heden 
waar ik waarde aan hecht in mijn persoonlijke practice: liefde volle vriendelijk-
heid, flexibiliteit en veerkracht - buiten de kaders van het bekende. We moeten 
het met elkaar rooien en deze groep die elkaar op Schiphol trof, vormt een 
wonderlijk veldboeket. Ik leer mijn schouders ophalen over de ongezouten  
kritiek van Wim, een oudere en ervaren aannemer, en geniet van Marcel, die 
een hoge functie op een Amsterdams advocatenkantoor heeft, maar hier vooral 
bekend staat om zijn onuitwisbare en enthousiasmerende lach. Dominique en 
Kirsten, de jonkies van de groep, kleuren met hun vertolkingen van André  
Hazes de busreizen, maar dat fotograaf Domin liever even een koptelefoon  
opdoet om de indrukken van de dag te verwerken is nét zo prima. 
Dat zijn de leuke, leerzame en vrolijke momenten. Ze geven plezier en vertrouwen 
in de mensheid. Maar toch: het is niet alleen maar jolijt. Deze bouwreis is ook 
letterlijk bloed, zweet en tranen. De vieze biertjes aan het eind van de dag zijn 
niet alleen sociaal, ze zijn ook nodig om verhalen te delen en stoom af te blazen. 
Want wat we ervaren, is niet niets.

Onbeschrijfelijke indrukken
Op één van de bouwdagen mogen we, met enkelen tegelijk, het oude huisje 
van Joyce bezoeken. Het staat achter het huis dat we bouwen en tot nu toe 
had ik het kleine vervallen hutje nauwelijks zien staan. Verlegen gaat ze ons 
voor. Nu ik binnen sta, weet ik niet wat ik moet zeggen of hoe ik het zal  
moeten beschrijven. Eigenlijk moet ik huilen, maar dat vind ik nogal ongepast: 
dit is haar huis. Ik sta maar een beetje tussen de vier modderige muurtjes, on-
der een dak van takken vol kieren en gaten. Hier woont dus een alleenstaande 
moeder met kinderen... De totale leefoppervlakte is zo groot als een bezem-
kast en er staat letterlijk niéts in, met uitzondering van een rafelige klamboe 
en een wasmand met wat vodden. Dit zou bij ons nog niet eens een schuur 
zijn. Je hebt armoede en armoede. Weinig en niets. Dit is werkelijk niets. 
In de briefing, las ik over de omstandigheden waarin Joyce en Chikondi leven 
en waarom juist zij een huis krijgen. “Als het regent, wikkel ik mijzelf en de  
kinderen in plastic en slapen we staand, in de hoek waar de minste regen valt, 
met de schoolschriften tussen ons in om ze droog te houden,” vertelt één van hen. >

‘In gedachten zie ik 
Joyce al zitten in  

de schaduw van  
de mangobomen, 

gegroeid uit de  
stekjes die we  

rond haar huis  
hebben geplant’
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Over Habitat for Humanity
Het primaire doel van Habitat for Humanity is het bouwen 
van stevige en toekomstproof huizen voor mensen die  
in grote armoede leven, in meer dan zeventig landen  
wereldwijd. Zelfredzaamheid en onafhankelijkheid worden 
gestimuleerd door Habitat. De bewoners krijgen een micro-
hypotheek, een lening zonder winstoogmerk. Zij bouwen 
zelf ook mee. Naast huizen biedt Habitat in diverse landen, 
waaronder Malawi, lokaal scholing en opleiding aan 
jongvolwassenen aan en zijn er preventie-programma’s, 
bijvoorbeeld rondom thema’s als hiv en malaria. Habitat 
is geen weggeefprogramma; mensen worden geholpen 
zichzelf te helpen. Habitat heeft lokaal gewortelde orga-
nisaties en projecten komen op lokaal initiatief tot stand: 
wie het huis toevalt, het ontwerp, de bouwers, de mate-
rialen en de blijvende eigendomscontrole achteraf. In 
Malawi werkt Habitat Nederland nauw samen met Habitat 
Malawi - de hulp houdt dan ook niet op na de bouwreis. 
Zo blijft de zorg voor de huizen en haar bewoners ná de 
bouwreis via een fijnmazig netwerk van social workers  
gegarandeerd. Habitat Nederland bouwt onder meer voor 
de allerarmsten in Afrika, Zuidoost Azië en Latijns Amerika. 
Wil je zelf mee op een bouwreis? Kijk dan op habitat.nl 
voor meer informatie.
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Er wordt gebouwd met  
lokale materialen, onder 

leiding van een lokale 
bouwopzichter die  

Happy heet
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Toen ik het las vond ik het afschuwelijk, maar nu ik hier sta, voel ik het letter-
lijk in mijn lijf. De onveiligheid. De benauwdheid. Van dag tot dag leven,  
niet weten wat je morgen eet en of je vannacht droog zal kunnen slapen.  
Dat zijn onbeschrijfelijke indrukken. Maar het moeilijkst zijn misschien wel 
de eetmomenten. Habitat Malawi staat erop dat we tussen de middag in de 
schaduw van de bomen lunchen - het is nodig om de zware fysieke arbeid 
vol te houden, in een klimaat waaraan we niet gewend zijn. Het zijn geen 
vijfsterrenlunches, maar toch: koelboxen met flesjes frisdrank en schalen met 
gevouwen deeghapjes en sandwiches. In een andere tas zitten chocolade-
repen en koekjes. Het rood-witte lint dat met de beste bedoelingen om de 
bouwplaats is gespannen om te voorkomen dat de kinderen zich bezeren 
aan de bouwmaterialen of mee gaan helpen (dat is strikt verboden alleen  
al vanwege de schijn van kinderarbeid), voelt in de lunchpauze als een kei-
harde scheidslijn. Ineens lijkt het alsof er een plaats delict is afgezet. Ik voel 
me schuldig. Haast stiekem eet ik een broodje terwijl tientallen donkere 
ogen naar me kijken. Wonderlijk genoeg zit er geen zichtbare afgunst of  
afkeuring in, eerder nieuwsgierigheid.  
De kinderen zitten in rijen onder de bomen en kijken geboeid naar alles wat 
we doen. Na de lunch roepen ze steevast ‘Evalina! Evalina!’, of de naam van 
een van de anderen en wijzen naar een plek waar schaduw is en het roze 
zand droog en kaal. Speelkwartier? De momenten dat ik mijn schep of troffel 
even aan de kant zet om te spelen, zijn mijn lievelingsmomenten op de dag. 
De kinderen zijn zo blij, nieuwsgierig en uitgelaten. We sluiten vriendschap 
en springen touwtje, doen handjeklap en tekenen hinkelbanen in het zand. 
Ze doen oneindig veel moeite om ons een traditioneel lied te leren en schater-
lachen om onze barre pogingen als we het nazingen. Maar het zijn, zo na de 
lunch, ook de lastige momenten: het is lastig de rafelige vodjes die ze om 
hun lijfjes hebben te zien, en de ontstoken wondjes. En af en toe het zachte,  
vragende gefluister terwijl er aan mijn arm getrokken wordt: boddle, boddle? 
Ze bedoelen ‘bottle’, de waterflesjes die verderop op de bouwplaats liggen. 
Maar ik schud steevast van nee. 

Tough love
Had je me deze scene een jaar geleden geschetst, dan had ik daar heel  
veel van gevonden. Geef gewoon water, pak iets uit de tas. Je hebt toch  
genoeg? En ja, eerlijk is eerlijk, het voelt elke dag weer vervelend, mijn  
kordate nee-en-over-tot-de-orde-van-de-dag. Maar het is ons keer op keer 
op het hart gedrukt: niéts geven. Het zou de hele balans ontwrichten van 
wat we komen doen: vandaag staan er vijftien kinderen, morgen honderd. 
Wanneer ge geven wordt, ontstaan verwachtingen - verwachtingen die  
Habitat niet kan en wil waarmaken. Habitat is nadrukkelijk geen weggeef-
programma, omdat weggeven niets structureel oplost. Geef een man een 
vis, en hij eet voor een dag. Leer hem vissen, en hij zal zijn levenlang eten  
– het is een bekend gezegde.  
En dus leren we deze week om duurzaam hulp te verlenen. Niet de directe  
voldoening van het geven van een flesje water, maar de langdurige impact 
van een stevig huis bouwen dat generaties lang mee zal gaan. We laten hier 
iets achter dat blijvend en  is en écht het verschil kan maken, en daarvoor 
krijgen we niet de snelle beloning van een kortdurend gebaar. Tough love,  
zo voelt het.
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Ben ik nu een gelukstoerist?
Ontwikkelingswerk is een ingewikkeld thema, vandaag de dag. Juist in de 
week dat ik naar Malawi vertrek, komt het weer volop aan bod in de media, 
vanwege vrijwilligerswerk in weeshuizen waar een hele industrie omheen is 
ontstaan. De kinderen en mensen die hulp nodig hebben, zijn niet gebaat bij 
gelukstoeristen die in- en uitvliegen. Het raakt aan een grotere discussie: is 
een continent als Afrika bijvoorbeeld, wel werkelijk gebaat met onze komst?  
Ik kan niet anders dan het op mijzelf betrekken, nu ik hier ben, en ik vind het 
een lastig onderwerp. Ik spreek erover met Karin Nas, onze bouwreisbegeleider 
en fondsenwerver voor Habitat. Ik ben erg van haar onder de indruk. Zonder 
dat ze het lijkt te beseffen is ze een soort bodhisattva - een boeddhistische 
term die verwijst naar mensen die toegewijd zijn aan het verminderen van het  
lijden van anderen. Ik bestudeer Karin graag als ze aan het werk is: de subtiele 
manier waarop ze troost, bemoediging of vriendelijkheid precies op het juiste 
moment uitdeelt aan wie dat nodig heeft. Natuurlijk krijgt ze deze vraag vaak 
en ze antwoordt eerlijk: “Nee, het zou niet zo moeten zijn dat wij hier zijn. Maar 
als wij dit werk niet doen, zijn deze mensen aan hun lot overgelaten. Dit zijn 
mensen aan de rafelranden, waar niemand geld voor in een collectebus doet 
omdat ze simpelweg voor de wereld onzichtbaar blijven. Een huis is een toe-
komst, een kans op een beter leven.”
Er is nog iets wat mij bezighoudt: ben ík nu een gelukstoerist? Het is een rol 
die ik niet prettig vind en ik merk dat anderen in de groep dat ook hebben; we 
doen allemaal ons best niet in het cliché van de westerse weldoener te vallen. 
Toch maakt deze week mij wél rijker: niet in geld of bezit, maar in ervaringen. 
Wie komt er anno 2019 nog op plekken als deze, zo onbereisd en zo in direct 
contact met de natuur en de mensen. Ik kan het niet helpen, maar het geeft 
me voldoening zo in het hier en nu te zijn en mijn handen uit de mouwen te 
steken. Het geeft een goed gevoel iets wezenlijks te kunnen bijdragen aan de 
kwaliteit van leven van deze twee vrouwen en hun kinderen.

Helpers high
Er zijn vele wijze mensen en leraren die interessante dingen hebben gezegd 
over helpen. Helpen, geven, liefdevolle vriendelijkheid, onbaatzuchtig hande-
len: het zijn spirituele deugden in vrijwel elke grote wereldreligie. Maar gek ge-
noeg moet ik deze reis vaak denken aan een scène uit ‘Friends’. De personages 
Joey en Phoebe sluiten in seizoen 5 van de comedyserie een weddenschap af 
over onbaatzuchtigheid. Joey beweert dat er geen goede daad bestaat, zon-
der daar zelf een goed gevoel aan over te houden. Phoebe denkt van wel. De 
hele aflevering probeert Phoebe onzelfzuchtig iets goeds te doen, maar het 
lukt niet. Uiteindelijk geeft ze Joey gelijk: iets doen voor een ander, voelt goed. 
Ik denk dat ik de zogeheten ‘helpers high’ ervaar. De natuur heeft ons een 
duwtje in de rug gegeven, iets wat ons beloont om goede dingen te doen 
voor anderen: de ‘helpers high’. We wíllen anderen helpen, want dat geeft ons 
een goed gevoel. Omdat het belonend is om compassie en liefdevolle vriende-
lijkheid in de praktijk te brengen, voor een ander én voor onszelf. Neuro- 
wetenschappers menen dat ‘geven’ en ‘helpen’ een prachtige manier zijn om 
meer geluk en voldoening te ervaren, omdat het ons brein op een positieve 
manier laat werken. We maken er bijvoorbeeld serototine, dopamine en oxy-
tocine door aan, geluksstofjes die helpen tegen stress en onrust. Ik ervaar het, 
maar weet ook niet zo goed wat ik ermee moet. 

‘ Dit huis is het  
tastbare bewijs  
dat wanneer  
mensen de  
handen ineen
slaan, de wereld 
een betere  
plek kan zijn’

>
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‘  Kunnen we beter thuis
blijven en het leven zich 
hier laten ontvouwen?’
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Wanneer ik voor het ontbijt over het strandje aan Lake Malawi wandel, zie  
ik steeds hetzelfde vissersbootje op het natte zand van de oever. ‘Let God be 
God’, staat er in rode letters slordig geschilderd op de voorsteven. Elke keer 
peins ik over wat erop staat. Laat God God zijn. Wat betekent dat nou eigenlijk? 
Vraagt deze zin nou om terughoudendheid, zodat alles zich kan voltrekken 
zonder inmenging van buitenaf? Kunnen we beter thuisblijven en het leven 
zich hier laten ontvouwen? Of betekent het juist dat we het goddelijke in 
onszelf handen en voeten mogen geven, door deugden als naastenliefde  
in de praktijk te brengen? Ik kom uiteindelijk steeds uit bij de woorden van 
de Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu: ‘Dien anderen. Het onfeilbare  
recept voor geluk en voorspoed, is het goede wensen voor anderen.  
Geluk en succes zijn voor mij, wanneer ik anderen gelukkig zie. Happiness is  
a shared thing’. 

Dankbaar
De allerlaatste dag van de bouwreis breekt aan. Het is gelukt; de sil houetten 
van twee huizen staan, de dakspanten liggen er al op. Dag na dag hebben 
we kruiwagens zand versleept, stapels stenen doorgegeven en uren op de 
steigers gestaan. Weemoed overvalt me een beetje - ik zal het nog missen, 
het leven op de bouwplaats. Het is hard maar eerlijk werk. De lokale werk- 
lieden, aan het werk dankzij onze donaties, zullen ze onder leiding van  
Habitat Malawi tot in de puntjes afwerken. We bedanken Happy, de opzichter, 
Andrew, de begeleider vanuit Habitat Malawi, Wiseman, de sociaal werker 
met een ongelooflijk talent voor wat hij doet. We eten samen met Joyce en 
Chikondi en hun kinderen een traditionele maaltijd, en alle omringende  
dorpen én chiefs zijn gekomen om ons met luid gezang, traditionele dans  
en oorkondes te bedanken in de schaduw van een immense oude boom; de 
belangrijkste plek van het dorp. 
Voordat we voor de allerlaatste keer naar de bouwplaats reden, hebben  
we enkele Habitat-huizen bezocht die al helemaal af zijn. Bij het eerste huis 
waar we de weg voor afgaan, staat de bewoonster trots in de deuropening. 
Zingend, heupwiegend en met de handen in de lucht loopt ze ons tegemoet  
en omhelst ons stuk voor stuk. ‘Habitat!’ herhaalt ze steeds, dankbaar. De  
oudere vrouw heeft rondom haar huis een voorzichtig tuintje aangelegd, 
met felroze bloemetjes in de zanderige roze aarde. Het ontroert me diep.  
Ik zie in gedachten Joyce al zitten in de schaduw van de mangobomen,  
gegroeid uit de stekjes die we rondom haar huis hebben geplant. Ik zie  
Chikondi met haar kinderen in de deuropening staan, wuivende gordijntjes 
in de raamkozijnen. De vrouw vertelt 
wat het huis voor haar betekent. De kin-
deren kunnen rustig naar school; hun 
huiswerk blijft droog. Ze wassen zich 
dagelijks in het sanitaire huisje. Ze heeft 
tijd het land te bewerken; ze wijst naar 
een bescheiden moestuin naast het 
huis. Ze lacht: “Als het vroeger regende, 
gaf dat zoveel stress. Nu hoor ik de  
regendruppels op het dak roffelen en 
draai ik mij om. Het geluid van de regen 
is als muziek in mijn oren.” 

Inmiddels zijn de huizen van Chikondi en 
Joyce prachtig gepleisterd en afgewerkt. 
Tussen het publiceren van dit artikel  
en mijn reis naar Malawi zaten enkele 
maanden en er gaat geen dag voorbij 
dat ik er niet aan terugdenk. Ik kom 
woorden tekort om alles wat ik heb  
ervaren en meegemaakt te beschrijven 
en ik wil in het bijzonder Patrick van Hees 
bedanken, ambassadeur van Habitat, 
voor het tot stand brengen van deze  
bijzondere samenwerking.

Ook Joyce en haar vier kinderen krijgen  
straks een huis met een waterdicht dak.
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