Annie de Laat over de warmte van Afrika

Ik gun het de mensen uit het Westen dat ze wat van de warmte van Afrika binnenkrijgen. En ik gun
de mensen van Zanzibar dat ze trots zijn op wie ze zijn. En dat een aantal mensen een opleiding
krijgen en daarmee een toekomst kunnen opbouwen.
Mensen komen vaak naar Afrika vanwege de parken, The Big Five, en de prachtige stranden van
Zanzibar. De meeste toeristen zien niet meer dan dat. Maar af en toe spreek je wel eens mensen en
het mooiste en waardevolste wat ze hebben meegemaakt, is als ze in contact zijn geweest met het
echte leven. Als ze een normale wandeling hebben gemaakt en in een dorpje zijn geweest. Dan
ontmoeten ze de oprechte warmte en hartelijkheid en gastvrijheid. Dan ontmoeten ze mensen
waarvan je zou denken: die hebben niks. Maar ze zijn warm en ze zijn belangstellend. En ze vragen of
je wat wilt drinken. Ze laten dingen zien. En ze zijn gelukkig. Ze stralen oprechte blijdschap uit. Dat is
wel heel anders dan als je hier loopt in een stad. Ik heb nog nooit een toerist naar binnen gehaald en
mijn huis laten zien en uitgenodigd voor een glaasje water. Waar mensen door verpletterd raken is
dat ze zien dat ondanks de armoede de mensen niet helemaal gebukt gaan onder treurigheid.
Ik denk dat mensen dat gevoel wel mee kunnen nemen naar een land als Nederland. Als het echt je
hart heeft geraakt dan zijn er hier ook dingen waar je misschien anders naar gaat kijken. Bij
voorbeeld de ouderenproblematiek. Kijk, de meeste mensen daar worden niet zo oud. Maar de
ouderen die er zijn maken wel deel uit van de gemeenschap. En wat ze kunnen, dat doen ze nog. En
ze zijn blij en ze worden gerespecteerd. Ze gaan ook dood, maar ze hebben wel een leven. In
Nederland vragen steeds meer ouderen om euthanasie uit eenzaamheid, lees ik in de krant. En ik
begrijp wel dat onze wereld niet teruggedraaid kan worden. Maar ik denk dat onze wereld er niet
mee wordt geholpen als we onze problemen proberen op te lossen door weer nieuwe regels en
voorschriften. En als je iets hebt gezien van de warmte van Afrika dan ga je misschien anders kijken
naar je eigen omgeving. Misschien is wat je geeft aan je omgeving, je familie, wel het belangrijkste.
Vanuit Afrika wordt naar het Westen gekeken alsof daar de toekomst ligt. Daar is de techniek en daar
is het geld. En Afrikanen vergeten dat ze zelf zoveel hebben om trots op te zijn. Afrika kan natuurlijk
wel van het Westen leren dat je je kan ontwikkelen, maar misschien dat Afrikanen iets meer oude

waarden kunnen behouden: gemeenschapszin, respect, aandacht voor andere mensen, gastvrijheid,
genieten van wat er nu is. Misschien dat ze in Afrika kunnen leren om iets meer aan morgen en
overmorgen te denken. Zij denken erg bij de dag. Wij denken vaak alleen maar aan overmorgen en
over 25 jaar. En wij vergeten te genieten van de dag. En het is niet dat het daar goed is en hier slecht
of andersom, maar beide werelden zouden wat aan elkaar kunnen hebben.
Wat ik graag wil is dat de jongeren die in het restaurant werken, niet alleen kunnen bedienen, maar
dat ze ook wat kunnen vertellen. Over hun eigen land, de geschiedenis, en over de wereld. Zodat ze
gids kunnen zijn en rondleidingen kunnen verzorgen in bij voorbeeld het slavernijmuseum. En een
avondwandeling doen met gasten en dan wat vertellen over de sterren. De sterrenhemel is bijzonder
prachtig in Afrika; aan de andere kant van de wereld zie je een andere kant van de sterren. Dat
weten veel mensen niet. We willen de jongeren opleiden zodat ze de mensen kunnen vertellen wat
ze in de lucht zien.
Ik wil niet dat het programma in en om het restaurant een gelikte show wordt, want daar heb ikzelf
te veel slechte voorbeelden van gezien. Als het gaat om het maken en serveren van eten, dat moet
netjes en volgens bepaalde regels gebeuren. En als er gidsen op pad gaan met toeristen dan moet je
je aan basisdingen houden. Maar niet alles kun je inkaderen en dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb
een jaar op een lodge in Tanzania gewerkt en merkte daar dat de leukste dingen gebeurden als de
jongens gewoon met mensen door de bush liepen. En dan vroeg ik nog wel eens: waar ga je dan
langs? Maar de jongens gingen gewoon lopen. En als ze dan terugkwamen dan vertelden ze dat ze
door die-en-die waren staande gehouden en dat-en-dat was gebeurd. Van die dingen die je van
tevoren niet kan bedenken. En ook niet moet bedenken. De basisdingen moeten geregeld zijn en
verder moet je het lef hebben om te laten gebeuren wat er gebeurt. In het geloof: het komt goed. En
dat komt het ook.
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