
Ik dacht eerst, ik ga er niets over zeggen. Er is als zoveel zorg en spanning en 
informatie. Iedereen praat erover en dan kom ik vanuit Afrika ook nog eens…
Op dit moment zijn hier ongeveer 200 mensen geïnfecteerd, één persoon is 
overleden. Dat is geregistreerd in de grote steden. In de dorpen weet men het niet 
zeker. Daarover zijn zelfs nog geen schattingen. Het aantal loopt niet hard op dankzij 
de strenge voorzorgsmaatregelen. 
De grootste zorg is straks voor de families.

Hier kwamen ‘s-avonds wel verhalen over China en later ook over Amerika en Europa. 
Er was vooral verbazing dat dat kon: zoveel mensen die ziek konden worden in die 
rijke landen? 
In de nacht werden we opgeschrikt door de omroep uit de moskee dat er een dode 
was in ons dorp en dat hij waarschijnlijk was gestorven aan het coronavirus. Hij was 
arbeider in Italië en was uit angst voor het virus naar huis gekomen. Zijn oude vader 
belde de politie en hij, zijn vrouw en hun kinderen werden in huis opgesloten en door 
de buurtbewoners verzorgd.

Nu kwamen ook hier de regels: afstand 
houden, handen wassen etc. Margreet in 
Nederland maakte voor mij prachtige duidelijke 
beeldverhalen aangepast aan het leven hier. 
We plakten die op de schooldeuren en bij de 
ingang van ons erf met een waterbak en zeep. 
Wij hebben immers geen kraanwater hier. We 
gaven de dove kinderen het beeldverhaal en 
oefenden met ze wat ze wel en niet konden 
doen. Het beeldverhaal ging mee naar huis. 
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En nog diezelfde dag hebben we tientallen beeldverhalen 
uitgeprint. Ze hangen op de markt, op de moskee. De 
dokterspost, maar ook bij de ingang van de erven. 
We kochten bij het zeepfabriekje van de vrouwen 30 km 
verderop 1000 stukken zeep, ook kochten we 150 lege plastic 
flessen, waar we de zeep in oplosten om veel meer te krijgen 
en om te zorgen dat niet iedereen aan de zeep zit. Een gaatje 
in de dop en je hebt een prachtige zeepspuit. 

Het niet handen geven was voor de meeste mensen moeilijk om zich aan te houden. 
Iedereen die de school, de moskee of het erf op komt,  geeft een hand terwijl hij de 
traditionele groet uitspreekt. 
De dag daarna werd ik geroepen door de dorpsoudste. Hij had een oplossing: hij 
toonde mij een grote bidplank waarop hij met mango inkt een tekst had geschreven 
uit de koran. Hij zette de plank in een grote schone bak en met een kan goot hij water 
over de plank waardoor de mango inkt oploste en in de bak terechtkwam. Iedereen 
werd uitgenodigd om langs te komen en een kop uit de grote bak te drinken, maar 
niet voordat er een haar uit het hoofd getrokken was en in de kop gedaan. 
Dat zou iedereen beschermen tegen het coronavirus. Hij keek me afwachtend aan en 
plotseling dacht ik aan een spreuk uit de bijbel ‘geen haar op uw hoofd zal gekrenkt 
worden’. Ik vertelde dat aan hem.



Blij verrast knikte hij, we waren het eens dat beide voorzorgen in acht genomen 
moesten worden. 
Zo zijn de mensen in dit dorp dubbel beschermd. Ze houden zich aan de regels van 
het beeldverhaal en drinken de tekst uit de koran met een haar van henzelf, die ook in 
de bijbel staat. 

De scholen zijn nu dicht. De markt is gesloten, we ruilen groenten en oliebollen, want 
brood mag niet meer verkocht worden. Het gaat door teveel handen. Alleen bij de 
fabriek en dat is kilometers ver lopen. Er is groot gebrek aan schoon water, en er is 
niet genoeg rijst. En wat er is, is schreeuwend duur. De vrouwen maken met vereende 
krachten de sorghum weer tot een goede maaltijd. 



We mogen onze regio niet uit. 
Van 6 uur ‘s-middags tot ‘s-morgens 
8 uur moeten we binnen ons erf zijn. 
De soldaten nemen hun taak ernstig 
op. Iemand die zich niet aan de regels 
houdt krijgt met de stok. Een boete 
heeft geen zin, de mensen hebben 
geen geld en de dorpscellen zitten vol. 

Een joch van een erf verderop komt een schaaltje eten brengen, 
hij wast keurig zijn handen bij de ingang van ons erf. Kijkt schuin 
naar mij, groet met twee in elkaar geslagen handen boven zijn 
hoofd (de groet voor als je verder weg bent) en loopt duidelijk 
angstig door naar het midden van het erf, zet de schaal in het 
zand en op een draf gaat hij het erf af. Ik roep hem: ‘voor wie 
is die schaal?’ ‘Voor u.’ ‘Maar hij staat op de plek waar de geiten 
hun eten halen…’ 
‘O’ zegt hij en blijft staan. ‘Zet hem maar op het muurtje of ben je 
bang?’ ‘Ik ben elf.’ ‘Dat is al groot, maar dan kun je toch bang zijn, 
voor de corona b.v.?’ 
‘Ik ben elf’,  herhaalt hij.
‘Ik ben 74. Toch ben ik ook bang voor de corona. Daarom doen 
we allemaal voorzichtig.’ Hij knikt en doet een paar stappen 

terug het erf weer op.  
‘U bent een beetje een Tubab (een blanke)‘, het klinkt angstig verwijtend. 
‘Je hebt gelijk, ik kom uit Europa. Ik ben hier als sinds januari en het is nu eind maart, 
en ik ben nog niet ziek geworden.’
‘O yafo (sorry)!!’ Het klinkt als een zucht die uit z’n tenen komt. Hij loopt naar de schaal 
en zet die op het muurtje. Groet mij nog eens en roept opgelucht: ‘tot morgen. Ik kom 
weer want mijn zusje is bang. Ik ben elf’.

Demandez d’abord aux visiteurs importants s’ils se sentent malades. Si les gens ont un 

rhume, une toux ou de la fièvre, ce n’est pas bon quand ils viennent visiter.

Nous vous demandons de ne recevoir des visiteurs que si c’est vraiment important.

Nous demandons à chacun de coopérer pour éviter la contamination.

hoesten

Dites à vos parents ou tuteur si vous vous sentez malade

Votre superviseur sait quoi faire

STOP

STOP

STOP

STOP



De zorgen en de uitbreiding van de regels gaan hand in hand. Er zijn uitbraken in 
de grote steden. Er dreigt een lockdown, maar hoe komen de mensen aan eten? Zij 
kopen dat iedere dag in, geen koelkast en geen geld voor drie dagen inkoop. En de 
vrouwen op de markt die vis, groenten, zeep verkopen in kleine porties en van de 
opbrengst zelf kunnen eten. Er zal snel honger komen en dat helpt agressie in de 
hand. 
Er zal bij een lockdown dag en nacht bewaking komen, zodat echt niemand naar 
buiten kan. Maar de mensen slapen buiten in de hitte boven de 40 graden. Er is 
nauwelijks ruimte binnen om te slapen. Laat staan de hele dag opgesloten zitten met 
te veel kinderen in een kamer. Hoe kom je aan eten. Frisse lucht? Hier hoeven we niet 
te piekeren over genoeg ic-plekken of beademingsapparaten, die hebben we in het 
gewone leven al nauwelijks. 
Eind april start het malaria seizoen, dat zal zich vermengen met het coronavirus, hoe 
weet je wat wat is? We hebben hier geen testmateriaal. We sluiten verdachten van het 
virus gewoon op.
Waar laten we al die zieke mensen, hoe verzorgen we hen? 

We hebben zo nu en dan contact met onze kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind via de app en heel soms lukt face time. 
Deze app kreeg ik van mijn zoon (45 jaar, doof met een lichte verstandelijke 
beperking)
P Mam hoe gaat het?
Ik Goed en met jou?
P Ik ben niet ziek.
Ik Dat is fijn, doe voorzichtig.
P Wanneer kom jij terug?
Ik Als de corona beslist dat we kunnen vliegen.
P Is niet corona die beslist.
Ik Wie dan?
P God,  altijd beslist.
Ik Natuurlijk.
P. Mag ik schoen Nike air Max?
Ik Is heel duur?
P nee 50€
Ik Als god beslist?
P God beslist niet schoen. 
Ik Wie beslist schoenen Nike air Max?
P Jij. God beslist corona. Geen tijd voor schoen Nike air Max
Ik Ik begrijp.
P Goed.

Soms is de afstand in gevoel heel klein. Overal is angst, pijn, maar ook hoop, geluk, 
liefde.

warme groet,
Wiljo Woodi en Demba Abou



Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work: 
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000 

en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in 

ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,

- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,

- Onderwijs en
- Werkgelegenheid

En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org
IBAN:NL29 RABO 0356 918890


