
Vol goede moed liep ik in 2009 het 
Zuid-Afrikaanse weeshuis bin-
nen om aan mijn stage voor de 

studie sociaal-pedagogische hulpver-
lening te beginnen. Ik had me op het 
ergste voorbereid, maar wat ik daar 
aantrof, verbijsterde me: kinderen van 
vijf, zes jaar oud, die hele dagen in 
bed doorbrachten. Door tijd- en per-
soneelsgebrek werden ze grotendeels 
aan hun lot overgelaten. Ze hadden 
een luier aan, aten al jaren niets anders 
dan pap en moesten zichzelf de hele 
dag door vermaken. Er was slechts één 
verzorgster voor twintig kinderen. Als 
ze eenmaal alle luiers had verschoond, 
kon ze weer van vooraf aan beginnen. 
Dat was geen doen. Tijdens de vijf 
maanden die ik in dit tehuis werkte, 
zag ik de kinderen opleven door de 
aandacht die ik ze kon geven. 
Dit land met grote, zichtbare tegenstel-
lingen tussen rijk en arm, met de luxe 
villa’s die in schril contrast staan met 
de krottenwijken voor de niet-blanke 
inwoners, maakte een onuitwisbare 
indruk op me. Ik werd niet alleen ge-
raakt door de armoede, maar ook door 
de saamhorigheid in deze wijken. 

Na het behalen van mijn diploma 
ging ik terug naar Afrika. Deze keer 
werd het Kenia, waar ik als vrijwilli-
ger ging werken in een van de weinige 
tehuizen voor straatjongens. In zo’n 
tehuis wordt vaak niet meer geboden 
dan onderdak en eten. Terwijl ik ook 
hier merkte dat je deze kinderen met 
wat aandacht kon laten opleven. Ik 
ging cake met hen bakken en tekenen. 
De ruwe straatjongens waren weer 
even onbekommerd kind. Tot voor 
kort hadden ze nog op straat rond-
gezworven. Gevlucht voor het huise-
lijk geweld of door bittere armoede 
gedwongen om zelf in hun middelen 
van bestaan te voorzien. Een leven 
zonder perspectief, weggemoffeld 
tussen de rotzooi. Ongelooflijk dat 
dit gebeurt in dezelfde wereld waarin 
ik leef! Voor de meisjes is er gelukkig 
nog enige hoop. Ze zijn nuttig, omdat ze 
altijd wel ergens kunnen helpen in het 
huishouden. Maar de jongens worden 
door de politie geslagen en uit de ste-
den verjaagd. Ze zijn moederziel alleen 
en ondervoed. Velen zijn verslaafd aan 
het snuiven van lijm om zich iets beter 
te voelen. Opvanghuizen zijn vaak nog E

hun enige hoop. Maar hoop waarop? 
Toen mijn visum verliep, had ik de 
lange vliegreis terug naar Nederland 
om na te denken. Langzaamaan 
ontstond het idee om zelf een tehuis 
voor straatjongens te openen. Een 
tehuis, waar deze kinderen behalve 
onderdak óók de kans zouden krij-
gen om te veranderen, om te leren en 
te groeien. Hoe mooi zou het zijn als 
ik structureel mijn steentje aan hun 
geluk zou kunnen bijdragen?
Dit idee werd ook nog eens aange-
wakkerd door mijn heimwee. Hoewel 
ik intens blij was om mijn familie en 
vrienden weer te zien, kon ik toch 
mijn draai in Nederland niet vinden. 
Bij alles wat ik deed, miste ik het 
Afrikaanse leven. Ik miste de bavi-
anen, de warmte en het gebrek aan 
verkeersregels. Ik miste, hoe gek ook, 
het droge stof, waardoor mijn spullen 
alleen in plastic tassen veilig waren. 
Maar ik miste vooral de straatjeugd. 
Geïnspireerd door Gandhi die zei: 
‘Wees de verandering die je in de we-
reld wilt zien gebeuren’, was ik vast-
besloten om mijn idee een kans te ge-
ven. Ik gaf ruchtbaarheid aan mijn 
plannen en ben op alle mogelijke 
manieren geld gaan inzamelen. Ook 
richtte ik de stichting BeHoCa op, 
wat staat voor Belief, Hope en Care. 
Mijn omgeving leefde met me mee en 
dat was hartverwarmend om te mer-
ken. Mede dankzij flessenbonnenac-
ties, rommelmarkten en sponsorlopen 
was het startkapitaal op een goede 
dag een feit! Ik kan niet uitleggen hoe 
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dankbaar ik hiervoor ben. Binnen niet 
al te lange tijd reisde ik voorgoed naar 
Kenia, waar ik mijn eigen opvanghuis 
voor straatjongeren zou openen. 
Vlak voor mijn vertrek in mei 2013 
organiseerde de stichting nog een be-
nefietconcert, dat voor mij tegelijk een 
prachtig afscheidsfeest was. Ik vond 
het overweldigend hoeveel mensen er 
kwamen. Het ontroerde me dat de be-
trokkenheid van mijn dorp zo groot 
is. Dat al deze mensen in mij en mijn 
stichting geloven. Dit concert gaf niet 
alleen nog een belangrijke financiële 
boost, maar ook enorm veel energie 
om dit avontuur aan te gaan. 
Na een emotioneel afscheid op Schip-
hol en een lange reis zette ik weer voet 
op Keniaanse bodem. 

HOOPVOL
Het openen van een eigen opvanghuis 
ging in dit land met onduidelijke re-
gels en vol corruptie niet zonder slag of 
stoot. Organisaties zijn achterdochtig, 
omdat veel jongeren door zogenaamde 
hulpvaardige blanken worden mis-
bruikt voor sekstoerisme. Voordat ik 
iets kon doen, kreeg ik daarom meer-
dere controles, die gepaard gingen met 
lange wachttijden. Daarnaast werd ik 
tegengewerkt bij het regelen van een 
werkvergunning. En ook het vinden 
van een pandje viel tegen. 
Toen ik eindelijk een huis had gevonden, 
struinde ik de straten af naar kinderen 
die een nieuwe kans verdienden. Uit-
eindelijk waren er vier jongens met wie 
ik wilde starten. Stinkende kinderen in 
vieze kleding en op blote voeten, maar 
met een stralende lach. Toen ik in hun 
hoopvolle ogen keek, was ik de strubbe-
lingen vergeten. Hier deed ik het voor!
Het viel de eerste maanden niet mee 
om alles alleen en in een vreemd land 
te regelen. Natuurlijk had ik me van 
tevoren goed ingelezen, maar de prak-
tijk bleek moeizamer en instanties 
spraken elkaar tegen. Daar werd ik 
soms moedeloos van, zeker omdat ik 
alleen maar goede bedoelingen had. 
Waar was ik in vredesnaam aan be-

gonnen? Maar steeds wanneer ik er-
doorheen zat, gebeurde er gelukkig 
iets positiefs wat mij weer nieuwe ener-
gie gaf. De eerste dankbare kinderen 
die ik mocht verwelkomen in mijn huis 
in Mombasa, toen het op 10 juli 2013 
in gebruik werd genomen. Of het wa-
terzuiveringssysteem dat we spontaan 
uit onverwachte hoek geschonken kre-
gen. En mijn broer die hier alle meu-
bels maakte, waardoor mijn tehuis 
ook echt huiselijk werd. 
Door onvoorziene problemen met de 
landeigenaar en de watervoorziening 
moesten we helaas na drie maanden 
alweer verhuizen naar een ander pand. 
Een grote tegenvaller, maar gelukkig 
kwam mijn broer weer om me te hel-
pen. Als verrassing kwam mijn moe-
der nu ook mee. En wat was het fijn om 
elkaar weer even vast te houden. 

GEZINSSITUATIE
Inmiddels wonen er al negen jongens 
in mijn tehuis. De jongste is acht en de 
oudste zestien. Ik weet dat het hoog ge-
grepen is, maar het is mijn wens om de 
jongens te begeleiden tot ze oud en wijs 
genoeg zijn om zelfstandig te kunnen 
leven. En dat is niet altijd makkelijk 
als je beseft van hoever ze komen. Een 
van mijn jongens werd door zijn moe-
der stelselmatig mishandeld. Op een 
gegeven moment heeft ze hem zelfs in 
de schuur opgehangen, zodat hij van-
zelf dood zou gaan. Na een paar da-
gen werd hij door zijn broer gered en 
vluchtte hij de straat op, eveneens voor 
een leven zonder toekomst. 
Eenmaal op straat belandt dit soort 
jongens vaak in de criminaliteit, om 
zo in hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien. Niet voor niets hebben vier 
van de negen bewoners al eens in de ge-
vangenis gezeten. Ik kijk er niet van op 
dat ze kampen met complexe gedrags-
problemen. Ze hebben, triest genoeg, 
het vertrouwen in anderen verloren en 
daarmee het vermogen om zich aan 
anderen te binden en aan te passen. 
Om ze de juiste ondersteuning te bie-
den, werk ik met individuele behandel-

gelukt om hen ervan te overtuigen dat 
je onenigheid anders kunt oplossen. 
De eerste schooldag stonden ze wat 
onwennig in de startblokken. Blij met 
hun schooluniform en nieuwe schoe-
nen, maar erg zenuwachtig voor wat 
komen ging. Vooralsnog doen ze het 
supergoed. Ik ben enorm trots op ze! 
Buiten school heeft ieder kind zijn 
verantwoordelijkheden. Ze helpen 
met lichte huishoudelijke klusjes of in 
de tuin. Zo krijgen ze aan de hand van 
een beloningssysteem zakgeld, zodat 
ze meteen met geld leren omgaan. De 
ingezaaide grond bij het huis 
krijgt ook al aardig vorm: to-
maten, boontjes, maïs en zelfs 
spinazie kunnen we binnenkort 
van eigen land eten. We zijn 
echt een groot en druk gezin, 
met alles erop en eraan. Ieder 
kind heeft zijn eigen karakter. 
Dat geeft behoorlijk veel leven-
digheid. 
We staan ook uitgebreid stil 
bij bijzondere gebeurtenissen. 
Verjaardagen krijgen de nodige 
aandacht en ook onze eerste kerst sa-
men was een waar feest, compleet met 
kerstboom en zelfgemaakte kerstkoek-
jes. En ik heb de tandenfee geïntrodu-
ceerd. Dat een tand onder je kussen de 
volgende ochtend is ingewisseld voor 
een muntstukje, leverde verbaasde 
blikken op. 
De blijdschap van de kinderen raakt 
me en laat me bruisen van energie. Ge-
lukkig maar, want de dagen zijn lang. 
Maar ik hoef het niet allemaal alleen 

te doen. Ik heb een sociaal-maat-
schappelijk werker uit Mombasa in 
dienst, die me helpt met de dagelijkse 
aansturing van de kinderen. Mijn te-
huis is inmiddels ook een erkend leer-
bedrijf voor zowel mbo- als hbo-leer-
lingen, waardoor er nu ook stagiaires 
werken. Daarnaast maak ik dankbaar 
gebruik van vrijwilligers - stuk voor 
stuk mensen met een groot hart, die 
hier met liefde werken. Helaas is hun 
verblijf vanwege het toeristenvisum al-
tijd maar van tijdelijke aard. 
Het is een druk bestaan, maar het is 

fantastisch om te doen! Nu de jongens 
op school zitten, heb ik overdag wat 
meer tijd om dingen te regelen. Eerder 
zat ik vaak ’s nachts mijn administra-
tie te doen. De financiën blijven wel 
een spannend gegeven. We zijn afhan-
kelijk van donaties. De stichting wordt 
daarnaast gelukkig regelmatig verrast 
door particuliere initiatieven. Ook is 
het mogelijk om een jongen financieel 
te ‘adopteren’. De kinderen vinden het 
heel bijzonder als iemand op een ander 

ontwikkelingswerk

programma’s. Na veel geduld zie ik de 
kinderen opleven. Ik geniet er enorm 
van als ze ontspannen een boekje le-
zen, aan het knutselen zijn of gewoon 
samen lol hebben. Ik probeer in mijn 
tehuis een gezinssituatie na te bootsen, 
met de nodige veiligheid en geborgen-
heid. De jongens noemen me vanaf het 
begin uit zichzelf ‘mam’. Dat vond ik 
eerst wel even gek, maar nu klinkt dat 
heel vertrouwd. Mijn moeder werd tij-
dens haar bezoek automatisch ‘oma’ 
genoemd. Dat vindt ze wel grappig, ge-
loof ik. Ze heeft er opeens negen klein-
kinderen bij. Ik merk dat de jongens en 
ik steeds beter aan elkaar gewend ra-
ken. Kreeg ik eerst in de ochtend nog 
een hand van iedereen, nu krijg ik van 
de kleinsten een knuffel.
Na een wenperiode in het tehuis, gaan 
de jongens inmiddels ook naar school. 
Sommigen van hen waren in het verle-
den al eens naar school geweest, voor 
anderen was het helemaal nieuw. We 
hebben er dan ook veel over gepraat. 
Ze waren met name bang om verkeerd 
te reageren als er iets zou voorvallen 
op school. Op straat waren ze nou een-
maal gewend om te vechten als iemand 
ze lastigviel. Ik geloof dat het me is 

continent aan hen denkt en om hen 
geeft. Dat motiveert hen enorm om te 
willen veranderen en hun best te blij-
ven doen. 
Onlangs hebben we laptops gedoneerd 
gekregen, waar we natuurlijk heel blij 
mee zijn. Behalve dat we de kinderen 
nu computerwijs kunnen maken, kun-
nen ze nu ook contact onderhouden 
met de financiële adoptieouders. Nu 
het tehuis draait, blijven we knok-
ken voor financiële zekerheid. Iedere 
maand is het nog een heel gepuzzel om 
rond te komen. Maar het lukt ons! 

Ik kan oprecht zeggen dat ik ge-
lukkig ben. En in mijn weinige 
vrije tijd is het me ook gelukt 
om een gezellig sociaal leven op 
te bouwen. Binnenkort ben ik 
zelfs bruidsmeisje van een In-
dische vriendin, die al jaren in 
Mombasa woont. Via haar heb 
ik weer veel andere mensen ont-
moet. Het is fijn om af en toe je 
hart te kunnen luchten, ideeën 
te delen en feedback te krijgen, 
of om gewoon gezellig af te spre-

ken en bij te kletsen. En aan gespreks-
stof nooit gebrek, want mijn hoofd 
loopt over van ideeën voor de nabije 
toekomst. Een mooie toekomst hier in 
Mombasa. L

De website van de stichting BeHoCa 
vind je hier: www.behoca.nl.

Wil je graag reageren? Mail dan naar 
redactie@mijngeheim.nl. o.v.v. 
‘1408 Melissa’.
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In haar tehuis geeft Melissa inmiddels 

al aan negen jongens de veiligheid en 

geborgenheid, die ze zo lang hebben 

moeten ontberen. Ze wil ze een thuis 

bieden tot ze oud en wijs genoeg zijn 

om zelfstandig te kunnen leven.

De blijdschap van de 
kinderen raakt me 
en laat me bruisen 

van energie. 
Gelukkig maar, want 
de dagen zijn lang


