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HUIS
GEVEN?

Deworsteling van een
rijkewesterling



Geef ik
Theresia
een huis?

De keuken in Theresia’s hutje bestaat uit een houtvuurtje op het deksel van een oliedrum, een gietijzeren pan op drie pootjes en nog wat potten en pannen.
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M
oederziel alleen rijd ik door
één van demeest afgelegen
delen vanNamibië, diep in
het zuiden. De dichtstbij-
zijndewinkel is honderd-
vijftig kilometer verderop;
mensenwonenhier nauwe-
lijks.Mijn dikke Toyota
fourwheeldrive loopt als
een zonnetje, ik heb net een
paar prachtige bergzebra’s
gezien, het is prachtigweer.

Dit wordt eenmooie dag!
Danwordtmijn aandacht getrokken door een paar

verlaten zandstenen gebouwen zonder dak, honderdme-
ter van de trackdie ik rijd.Menselijke invloeden zie je
hier niet veel, dus toch even kijken. Als ik de auto naar de
verlaten gebouwen stuur, verschijnt een kind in beeld,
een beeldschoon jochie van een jaar of twee. Hij heeft een
knuffel in z’n handen–die zie ik hier niet vaak. En nog
eenhummel erachteraan. Dan eenmeisje van een jaar of
acht, ook al zomooi. Ookmet knuffel.

Achter de zandstenenmuren ontdek ik een eenvou-
dig hutje, gebouwd van golfplaat en opengerolde olie-
drums. Demerknamen staan er nog op: Shell, Castrol.
Naast het hutje staat een kleine, elegante vrouwdewas
op te vouwendie ze net van de lijn heeft gehaald. Een vre-
dig tafereel.

Een half uur later heb ik het verhaal van dezemensen
wel zo’n beetje in beeld. Theresia Swartbooi is 43 en de
moeder vanGino van één en Elvira van zeven. Vier oude-
re dochterswonen verweg, in de stad. Jason van twee
(het prachtige jochie) blijkt een kleinkind van Theresia,
haar zoonGino is dus al oomvan Jason. Het is een grappi-
ge gedachte.

Theresia’smanTimothias is aan hetwerk op de laat-
ste boerderij die ik vandaag zag, ongeveer tien kilometer
terug (een beetje veestation is hier zo groot als Noord-
Holland). Zoals vrijwel alle boerderijen in het zuiden is er
een blanke eigenaar die zijn bedrijf runt samenmet een
stuk of vijf zwarte werknemers.Meestalwonen die vlak
bij de boerderij in eenvoudige huisjes,maar in dit geval
zit er tien kilometer tussen.

De familie is straatarm. In hun eenvoudige hutje ligt
eenmatras op de grond; een paar lege zakkenmaismeel
doen dienst als vloerbedekking. Op een plankje boven
het bed staan een radio, een stukje zeep, een doosje luci-
fers, een potje vaseline en een tandenborstel. Er hangen
wat plastic zakkenwaarin de garderobe vanhet gezin is
opgeborgen. In de keuken is het ook eenvoud troef. Een
houtvuurtje op het deksel van een oliedrum (zelfs dat
wordt hergebruikt), een gietijzeren pan opdrie pootjes en
nogwat potten en pannen, that’s it. Ik zie nergens eten,
afgezien van een zakmaismeel in de hoek.

Dewas die Theresia stond op te vouwenblijkt bij na-
der inzien geenwas. Dat kán ook niet, want er is hier he-
lemaal geen stromendwater. Theresia hangt elke dagwat
kleren aan de lijn om ze te luchten. “Wewonenhier nu
twee jaar,” zegt ze. “Voor een geboorte gaanwenaar de
stad,maar soms lukt dat niet. Eén vanmijn zoons heb ik
hier gebaard, gewoon in de hut. Timothias heeft de navel-
streng doorgeknipt.” En als iemand ziek is, wat dan?
“Danproberenwehet zelf op te lossen,met kruiden uit
de bush.”

Liefdevol en warm
In een hoek van de hut ligt een krant. Ik ben verbaasd dat
dezemensen de krant lezen en stel er een vraag over.
Theresia lacht. “Nee hoor, die hebbenweniet om te le-
zen. Timothias rookt, en hij rolt zijn sigarettenmet kran-
tenpapier. Alleenmet de tekst trouwens; de foto’s schij-
nen heel ongezond te zijn, dus die rookt hij niet.” Er loopt
één kip rondhet hutje. “Wehadden ook eenhaan,maar
die is door de bavianen gegrepen.” Tijdens de langewin-
ternachten komen regelmatig jakhalzen op bezoek.
“Maar daar hebbenwe een klemvoor,” zegt ze opge-
ruimd, terwijl ze het apparaat aanwijst.

Ik vraag Theresia naar haar grootstewens. Zeweet
het antwoordmeteen: “Ikwoonmijn hele leven al in dit
soort hutjes, en ze zijn altijd van iemand anders. Het lijkt
mij fantastisch omeen eigen huisje te hebben. Ietswat
echt van ons is.Maar ja, hoemoet ik dat regelen? In de
stad schijn je krediet te kunnen krijgen,maar ik zou niet
weten hoe ik dat terugmoet betalen. En eenhuis kost
denk ik al gauwvijftienhonderd dollar!”

Met zijnwerk op de boerderij verdient Timothias 850
Namibische dollar permaand, rond de zestig euro.Maar
zoals zoveelmensen in hun situatie krijgen ze het geld
bijna nooit te zien: “We kunnen zelf geen boodschappen
doen, dus dat doet baas Strauss voor ons.Weweten nooit
ofwe te veel betalen,wantwe kennen de prijzen niet. Zo
houdt de baas van alles in. Hetmaakt het bijna onmoge-
lijk omweg te gaan.”

Theresia is zacht voor haar kinderen en knuffelt ze
voortdurend. Ondanks de schrijnende armoede hangt
hier een fijne, liefdevolle sfeer. Ik vind het eenmooie
waarneming .Want volgens alle Nederlandse normen is
dit een superzielig gezinwaarwemeteen geld voormoe-
ten gaan inzamelen. ‘Dezemensenhebbenhúlp nodig’,
‘Zonder uwhulp gaan ze het niet redden’: ik kan de tek-
sten zó bedenken.Maar kloppen zewel? Of snappenwij,
rijkewesterlingen, gewoonniet dat je ookmetminder
spullen een gelukkig leven kunt leiden?Of is dat juist het
excuus datwe gebruiken omdezemensenniet te hoeven
helpen?

Ik loop terug naarmijn auto en haal erwat spullen uit
die ze goed kunnen gebruiken. Een olielamp,wat zout en
kruiden, een paar blikken eten. Ookwat speelgoed voor
de kinderen en een paar blikjes frisdrank –die hebben ze
nog nooit gezien.

Duizend euro
Theresia’swoorden spokennogweken doormijn hoofd.
Met duizend euro kan ik de droomvandeze vrouw in ver-
vulling laten gaan. Ik neemme voor er thuismeteen iets
aan te gaan doen,maar later ga ik twijfelen. Stel dat ik
dat doe,wat gebeurt er dan?Wordt Theresia hier écht ge-
lukkiger van?Of introduceer ik haar dan in dewereld van
hébben, van afgunst en jaloezie? Daar komt het volgende
dilemmabij: wie ben ík omdaarover te beslissen?

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Ik heb nog
niks ondernomen voor Theresia,maar er gaat geen dag
voorbij dat ik niet terugdenk aan dit prachtige gezin. En
aan die ene vraag die ikmaar niet kan beantwoorden:
helpen of niet?

Helpen of niet:
zegt u het maar
Thijs Heslenfeld komt er niet uit. U mag
het dan ook zeggen. In november
verschijnt Empty, zijn fotoboek over
afgelegen gebieden in Namibië. Samen
met PS de Wereld bedacht hij een manier
om Theresia te helpen: van elk boek dat
bij voorinschrijving wordt verkocht, gaat
vijf euro naar Theresia Swartbooi en haar
gezin.
Komend voorjaar gaat hij de opbrengst
persoonlijk brengen. Gewoon, in cash. In
PS de Wereld leest u hoe dat is afgelopen.
Als er genoeg boeken worden verkocht,
krijgt Theresia een huis. Zo simpel is het.
Op www.thijsheslenfeld.com/theresia
staat hoe u kunt bestellen.

ReizenddoorNamibiëontmoet fotograafThijsHeslenfeldTheresiaSwartbooien
haargezin.Armoede inhetkwadraat.Bij thuiskomstblijft langhetongemakkelijke
dilemmaknagen:moethijTheresiahelpenmeteeneigenhuisje,ofniet?

Fotograaf Thijs Heslenfeld publiceerde
vier succesvolle fotoboeken over
Antarctica, de Australische outback en
Suriname. Hij reist elk jaar een paar
maanden met een fourwheeldrive door de
bush in landen als Namibië en Australië,
waarbij hij elke week plaats heeft voor
één of twee gasten. Voor meer informatie
www.thijsheslenfeld.com
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