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‘Straat’jongenS van FaSS, Senegal

geen probleem, een oplossing.

Het is al laat in de avond als een groepje jongeren op mijn deur klopt. We gaan buiten onder 
het afdak zitten. De zon is allang onder, maar de muren voelen als een warme radiator in een 
strenge winter. Ik schuif een stukje van de muur af om de warme stralen te ontwijken. 
na de gebruikelijke begroeting start de ‘voorzitter’ van de groep het gesprek: ‘We hebben 
een oplossing.’ 

Ik kijk vragend de kring rond en opper aarzelend: ‘Ik wist niet dat er een probleem was.’ 
‘er is ook geen probleem, omdat wij het kunnen voorkomen.’ 
De ouder van een van de jongens, hij is heel ondemocratisch door ons aangewezen als bege-
leider in dit project, informeert mij over de oplossing: ‘De put is geslagen, de pijpen voor het 
vervoer van water over de diverse stukken land zijn aangekocht en kunnen gelegd worden. 
Doordat de put bij het tappen van water steeds vol met zand loopt, hebben we te weinig wa-
ter om door de pijpen te vervoeren.’ 
Ik knik en zeg: ‘Ik begrijp dat de druk dan te laag is.’ De voorzitter Idy kijkt opgelucht en 
neemt het gesprek over. ‘De oplossing is drie of vier handpompen te plaatsen verspreid over 
het terrein, zodat de afstand die het water van de put kan vervoeren naar de verschillende 
stukken land korter is. Zo is de afstand haalbaar.’ De hele groep kijkt me vragend aan. 
‘Wij allemaal vinden dat een goede oplossing.’ 
‘Hoe gaan jullie dat financieren?’, vraag ik. ‘Daarvoor zijn wij hier.’ Het is even stil. 
‘Jullie bedoelen dat de oplossing bij mij ligt?’ ‘Nee, wij hebben de oplossing, maar eh…’
‘Ik het geld?’ ‘Eh… zo iets , ja?’ ‘Hoe gaan we dat dan oplossen?’
‘Wij denken dat we elke oogst een deel kunnen terugbetalen door u wat zakken wortelen, 
uien of aardappelen te brengen.’ ‘Hoeveel uien en wortelen moet ik dan wel eten?’
Het is weer even stil. ‘Ik heb een beter idee’, zeg ik, ‘iedere oogst verkopen jullie tien zakken 
voor mij en de opbrengst daarvan trekken we af van de kosten voor de handpompen.’ 
De jongens kijken opgelucht, voor hen is het al opgelost. Maar de vader kijkt bedenkelijk. 
Aarzelend vraagt hij: ‘Wat doen we als de oogst is mislukt door welke reden dan ook?’ 
‘Dan zijn er geen wortelen of uien te verkopen toch?’ 
er gaat een zucht door de groep. De door de jongens aangewezen penningmeester zegt: ‘Wij 
zijn blij dat u een afrikaan bent geworden.’ ‘Ik ook’, zeg ik, ‘dat werkt een stuk makkelijker.’ 
De mannen stappen op, het zal ongeveer middernacht zijn. 
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De volgende morgen lopen ze weer langs. ‘jam mwali, goede morgen’, klinkt het vol vertrou-
wen. Het gaat wel lukken met die jongens. nu nog met de oogst. 
eerst nog de aanleg van de pijpen, het rooien van de struiken en het klaarmaken van de 
grond. Maar een goede start is gemaakt en dat is het halve werk, zeker voor een afrikaan.  
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