REISVERSLAG 2019 NR.5 TWEE KOEIEN VOOR AFRIKA
Dit verslag gaat over twee koeien die we gekocht hebben om niet alleen twee families
een betere toekomst te geven maar ook om onze betrokkenheid bij hun verdriet te
tonen. De Peulh en de koe zijn onafscheidelijk. Het betekent veel meer dan een dier
dat melk en vlees levert. Het is een teken van bestaansrecht. Je bent er, je mag er zijn,
je hebt een koe.
De eerste familie waar we een koe brengen is een oude moeder en haar vier zonen.
Eén zoon heeft een piepklein naaiateliertje en daar verdient hij niet alleen rijst voor
zichzelf mee, maar ook voor zijn moeder, broers, hun vrouwen en kinderen.
De broers hebben af en toe een klusje, wanneer mensen door een van de broers
naar het grotere dorp vervoerd worden om naar een huisartsenpost te gaan, familie
te bezoeken, of naar de markt te gaan. Deze grote familie woont in een lemen huis,
dat huis is overvol en moet daarom steeds gerepareerd worden. De derde zoon zorgt
daarvoor. Iedere dag maakt hij nieuwe leem om alle stukken na de zware regens
of de hete zon, waardoor er stukken afvallen, te kunnen maken. Ook werkt hij aan
een kleine aanbouw voor zijn jongste broer. Deze is begin december getrouwd en
krijgt een kindje, zij hebben een eigen kamer nodig. Deze broer kan niet zo goed met
mensen omgaan, daarom is hij erg trots dat hij toch een vrouw heeft gekregen.
Door zijn probleem met mensen heeft hij geen werk, zijn broers begrijpen dat, maar
alle mensen in dit lemen huis moeten iedere dag eten. Niet alleen de moeder en de
zonen en hun vrouwen en kinderen, maar ook hun zus is daar na de dood van haar
man komen wonen met haar zeven kinderen.

De jongste broer kan wel goed met dieren omgaan. De koe is bij hem in goede
handen, en buren weten dat. Met de nieuwe koe en de koeien van de buren trekt hij
er dagenlang op uit om voedsel voor de koeien te vinden. Als ze hun buik vol hebben,
komt hij met de koeien weer een paar dagen terug naar huis. Er is daardoor genoeg
eten voor iedereen en ook de jongste zoon is gelukkig met zijn nieuwe taak.

De tweede koe krijgt een ander huis. De moeder had twee dochters, beiden getrouwd
en zij woonden in hetzelfde dorp als de moeder, maar op het erf van hun man.
De jongste dochter werd ziek, ze brachten haar naar de dichtstbijzijnde
gezondheidspost. Ze kreeg medicijnen, niet die ze nodig had, want die waren te duur.
Ze werd nog zieker en we brachten haar naar de stad naar een groot ziekenhuis.
Onderweg overleed ze in onze auto. We brachten haar terug naar haar man en
moeder.

Er was veel verdriet. De tweede dochter heeft twee kinderen. Zij was in verwachting
van nog een kindje, haar man zocht werk in het buitenland en probeert ieder jaar naar
huis te komen. De bevalling duurt te lang, en met paard en wagen wordt ze naar de
gezondheidspost gebracht. Daar worden de twee kinderen geboren, maar het gaat
niet goed met de moeder. Er wordt vervoer gezocht en de dorpelingen geven geld
voor de diesel en de medicijnen mee om haar naar de stad naar het ziekenhuis te
brengen. Daar overlijdt ze. De moeder verliest haar tweede dochter. Zij zorgt voor alle
kinderen. Gelukkig zijn er vrouwen in het dorp die ook de tweeling willen voeden.
De vader komt terug uit het buitenland. Zijn vrouw is dan al begraven. Hij wil bij zijn
kinderen blijven. De moeder heeft geen werk en hij heeft geen broers die voor eten
voor zijn kinderen kunnen zorgen. Ook voor hen is een koe een uitkomst. Omdat er
in dit dorp geen koeien zijn verkoopt de moeder de melk aan de dorpelingen. Iedere
dag gaat hij erop uit met de schapen uit het dorp en de koe, om ze te laten grazen. Zo
kan hij toch voor de moeder en zijn kinderen zorgen. We hebben hiervan geen foto’s
omdat de familie nog in de rouw is. Maar we zijn er verzekerd van dat de koe het leven
van deze familie een beetje lichter maakt.
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