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Verhalen over kinderen in oorlogsgebieden
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Congo ligt midden in Afrika. In 1997 hebben

gewapende strijders de president van het land

verjaagd. Buitenlandse soldaten uit Oeganda,

Rwanda en Burundi en allerlei Congolese gewapende

groepen raakten bij het conflict betrokken en vochten

mee. Een ingewikkelde strijd dus, wantje wist nooit

precies wie nou voor wie was.

De Democratische Republiek Congo (dat is de

volledige naam van het land) is een arm land. Tijdens

de oorlog hebben veel kinderen te maken gehad met

geweld. Veel van hen hebben een of beide ouders

verloren en ook zijn er veel kinderen die hun huis

am ia

moesten ontvluchten. Er zijn weinig scholen in het lam'

In de Democratische Republiek Congo zijn nog

steeds duizenden kindsoldaten. Sommige kinderen

worden gedwongen om een leger in te gaan: Anden

kinderen worden door hun familie gestuurd ofkie3

er noodgedwongen voor omdat er geen werk, eten

scholen zijn. In 2003 is er vrede gesloten, maar op

sommige plekken in het land vechten groepen nog

steeds met elkaar. Vooral in het oosten van het

waar veel kostbare mineralen in de grond zitten.

Verenigde Naties proberen de 
strijdendepartijen 

I

elkaar te houden.



Mijn naam:

Leeftijd:

Waar ik woon:

Stam:

Familie:

Beste vriend:

Godsdienst:

Taal;

Hobby's:

Lievelingseten:

School:
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Het verhaal van Aimé

Mijn vader loopt voorop, met mijn broertje Ysa en de geit. Hij draagt

een zak waar onze kookpot en de scherpe machete in zitten. Achter hem

loopt mijn moeder met de baby op haar rug. Haar kleurige gelejurk

steekt scherp af tegen haar zwarte huid. Ze houdt Solange aan de hand,

dieper se de lange tak met een touw eraan wilde meenemen waarmee

ze de afgelopen dagen gespeeld heeft. Furuha, Angele, Rafiki en ik lopen

stilletjes achter onze ouders aan. Mijn grote zussen dragen op hun

hoofden de manden met onze pagnes en andere kleren en dejerrycans.

Ik heb een zelfgemaakte bal in een doek om mijn middel geknoopt. Af en

toe moet ik de kleine Rafiki dragen omdat hij ons nog niet kan bijhouden

op zijn korte beentjes. Mijn gevlekte witte T-shirt plakt tegen mijn huid

aan. Het is zo heet! Ik hoop dat we straks een duik in de rivier kunnen

nemen, dan kan ik meteen mijn shirt wassen. Ik kijk naar mijn benen. Het

is een raar gezicht om de wijde broekspijpen om mijn dunne benen te zien

fladderen. Oom Erneste heeft me een van zijn oude broeken gegeven, omdat

ik zo gegroeid ben dat de mijne echt niet meer paste. Mijn oude broek is nu

van Ysa.

Achter ons op de zandweg lopen de andere families van onze stam, ook met

zakken en tassen op hun hoofd. Het is een hele stoet, die teruggaat naar het

dorp waar we wonen. Iedereen weet dat het dorp verwoest zal zijn en dat we

een hoop ellende zullen tegenkomen, maar toch zijn we gegaan. De mannen

hebben in een vergadering besloten dat het beter is om weer op onze eigen

grond te wonen. Waar moeten we anders heen?

In het dorp Kingi, dat tien kilometer verderop ligt en waar we twee weken

lang onderdak hebben gekregen, waren ze blij dat we vertrokken. De mensen

in Kingi hebben het ook niet breed en niemand had ruimte over in hun huis.

Daarom sliepen we in zelfgemaakte tenten van stokken en bladeren.

De eerste dagen gaven de vrouwen van Kingi ons nog foefoe en sombe,

maar na een tijdje begonnen ze te klagen. Ze zeiden dat we zelf ons eten maar

moesten verbouwen of kopen. Zo gemeen! Die vrouwen weten heus wel dat

het een paar maanden duurt voordat de manioc groot genoeg is om gegeten
te worden. Hoe kunnen wij nou in twee weken tijd op vreemde grond ons
eigen voedsel verbouwen?

Mijn moeder kreeg met onze tante daar grote ruzie over het eten. Ze wilde
natuurlijk dat de kleintjes een goede maaltijd aten. Rafiki en de baby zijn
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tijdens de oorlog geboren en hebben vanaf hun geboorte al slecht gegeten. In

ons dorp verbouwen we wel manioc, maar we hebben weinig geld om op de

markt melk of groente te kopen. Toch is het in ons eigen dorp nog altijd beter

dan in Kingi.

En dus hebben we tot God gebeden dat de gewapende mannen onze hutten

zouden verlaten en lopen we nu met angst in ons hart terug naar huis.

Er zingen geen vogels meer. Het zingen is gestopt sinds er in de verte met

regelmaat geweerschoten te horen zijn .

Als we dichter bij ons dorp komen, zie ik de veranderingen. Het veldje waar

we altijd voetbalden, is verwoest. Waar een zware auto heeft gereden, lopen

diepe groeven door de droge aarde. Onze doelpalen zijn verdwenen. Het

geeft niet. We zullen toch niet meer voetballen. De herinnering aan buurman

Chimbaye, die op het voetbalveld is doodgeschoten, staat nog op ons netvlies.

Gelukkig hebben ze zijn lijk weggehaald. Ik zou niet graag met ons hele

dorp langs zijn dode lichaam zijn gelopen vandaag. Achter me hoor ik dat

buurvrouw begint te huilen. Mijn moeder, die voor me loopt, zet een lied in

om de uithalen van buurvrouw te overstemmen.

Van ver kan ik zien dat onze voordeur scheef in de deurpost hangt. De

boom voor het huis is geknakt en een van onze lakens hangt er gescheurd

overheen. Waar is dat goed voor? Wat hebben ze met ons huis gedaan?

Waarom hangen ze onze lakens in de boom? De wilde honden die op de weg

liggen, kijken ons arrogant aan, alsof het hun dorp is waar we naar teruggaan.

Het huis van onze buren is zwart en rokerig. De rebellen zullen het vuur in de

keuken te hoog gestookt hebben, want er zit een brandgat in het dak.

De buurvrouw rent haar huis binnen en begint opnieuw hard te huilen.

De honden worden er onrustig van en lopen jankend weg. Ik hou mijn oren

dicht, want ik kan niet tegen het geluid van huilende mensen en honden.

Mijn ouders zetten de kleintjes op de grond en lopen snel ons huis binnen.

Ik wil liever meteen aan de achterkant van ons huis kijken hoe het met mijn

konijnen is. Toen de rebellen kwamen, moesten we halsoverkop vluchten. Ik

wilde mijn konijnen meenemen en had een grote tas gepakt om ze in te doen,

maar dat mocht niet van mijn vader omdat het te veel tijd zou kosten.

Ik zet Rafiki op de grond.

'Ik wil mee,' zeurt hij.

'Dat kan niet. Blijf bij Ysa,' zeg ik. Ik haal mijn bal tevoorschijn en geef hem

aan mijn broertje zodat hij iets te doen heeft. 'Goed op de bal passen, Rafiki.'

Met angst in mijn benen loop ik om ons huis heen. Aan de achterkant

hoorde je altijd het geschuifel en gesnuffel van konijnen, maar nu is het akelig

stil bij het hok dat ik samen met mijn vader heb getimmerd. Een kleine
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op het dak en tmkt een sprietje uit een kier in het hout.

7-waai van miin hand jaag ik de weg. lir liggen nog een paar

keutels in het hok. Aan het hout zijn een paar

haren blijven plakken in een bruine bloedvlek. Dat is alles wat

òi acht koniinen die ik zelf heb grootgebracht en die ik altijd

lk kon 7e feilloos uit elkaar houden, ook al was dat soms

liiken erg op elkaar. Nu zijn ze verdwenen. Bobo,

Blanche, Emu, Gigi en Dilu.

Iemand ziet dat de tranen over mijn wangen lopen. Daarom

stuk hout en sla met al mijn kracht tegen de wanden van

Ndlcgcn in het rond en de planken blijven op een slordige

Iòat lucht op.

lòc klctnc Rafiki staat met open mond naar de ravage te

we niet een hok als er geen konijnen zijn?' mompel ik.

voetballen dan?' vraagt Rafiki voorzichtig. Hij houdt de

voetbal voor mijn neus.
; nn,' zeg ik tegen mijn kleine broertje, die me met zijn donkere

aankijken. 'Ga maar alleen!' snauw ik.

an mijn harde stem en rent op zijn kromme beentjes naar

huppelt achter hem aan met haar stok en het touw.
roept Rafiki.

., het erf aan de voorkant van onze hut, waar mijn vader

probeert te repareren. Een van de poten zit los.
c r:% nodig,' mompelt hij met Zijn zware stem.

c. s. in Zijn donkere gezicht heeft gekregen de laatste

oude spijkers zoeken, papa: roep ik. Ik ga weer naar
CE ccn paar roestige spijkers en schroeven uit het hout van het

„i,a. %'Jatcr klinkt (ie schrille Stem van mijn moeder.
blo'.c lopen nuet jerrycans op hun hoofd naar de pomp.

i; F. 
en schroeven naar naijn vader en help hem

V,'cer in elkaar te

stugge 11uur. 'Janilner van de konijnen, zoon•

de op gezet. Zwijgend eten 

ons 

we 

huis 

de brij 

en er 

terwijl 

de grote

de

Voor 
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avondhemel rood kleurt. De avonden zijn best koel en mijn broertjes en

zussen kruipen dicht bij het vuur.

'Mama, ik heb nog honger,' zeurt Ysa, terwijl hij samen met Solange de

kookpot leegschraapt.

Mijn moeder pakt de lege kookpot geïrriteerd uit de handen van mijn

broertje en zus en zet hem naast onze hut. 'Er is niet meer eten,' zegt ze streng.

'Als we de konijnen van Aimé nog hadden, konden we vlees eten,' zucht

Angele.

Ik gooi een takje naar mijn zus, want ik vind het niet leuk dat ze zoiets zegt.

Haar brede mond trekt in een grijns. Ik heb zin om haar een stomp te geven,

maar mijn vader houdt me tegen. Hij zet een lied in en de meiden zingen met

hem mee. 'Boua mahakaa, sowee, toe toe.'

Het vuur brandt snel op met het weinige hout dat we hebben. De planken

van mijn kapotte konijnenhok zouden ons wat langer warm kunnen houden.

Wat maakt het uit. De dieren zijn toch weg. Hoewel het eigenlijk niet

verstandig is om je in de donkere nacht onder de bomen te begeven, ga ik

toch naar het achtererf om wat planken te halen.

Het is stiller dan ooit. Er is geen vogel die langsvliegt. Geen vleermuis, geen

mug of muis die langs mijn benen roetsjt. Alleen een vuurvliegje dat als een

kleine ster door de zwarte nacht zweeft en zich voegt bij twee lichtjes vlak bij

de grond. Drie lichtjes bewegen als een zuchtje wind dicht bij de grond. Het

vuurvliegje verdwijnt, maar de andere twee glimmende lichtjes blijven vanuit

de struiken naar me kijken.

De angst slaat me om het hart. Dat zouden heel goed de ogen van een bos-

geest kunnen zijn. Er zijn geesten die mensen naar hun schuilhut tussen de

bomen lokken, waar ze het hart uit het lichaam rukken. Hoewel ik ril van

angst en de ogen nog steeds op me gericht zijn, kan ik het niet laten om dich-

terbij te sluipen. Ik raap al mijn moed bij elkaar en grijp tussen de bladeren.

Het is geen glibberige geest die ik in mijn handen hou, maar een luizige,

broodmagere konijnenvacht. Bobo! Ik weet meteen dat het de witste en

dapperste van mijn konijnenfamilie is, die zich hier in de struiken heeft

verstopt. Bobo is de rebellen te slim af geweest en heeft de aanval overleefd.

Het beestje bibbert in mijn handen. Wie weet hoe lang hij al alleen tussen de

struiken heeft gezeten. Misschien heeft hij wel gezien hoe zijn broertjes en

zusjes vermoord werden.

'Wat is er gebeurd, dapper konijn?' vraag ik hem. ' Waar zijn je broertjes en

zusjes? Leven ze nog?'

Ik krijg natuurlijk geen antwoord op mijn vragen, alleen een natte neus in

mijn hand.
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'Bobo, superkonijn, wat moet ik met jou?' fluister ik in zijn oor. Ik weet

meteen dat het niet verstandig is om dit kwetsbare beestje mee te nemen naar

het vuurtje en de kookpotten. In het dorp is iedereen hongerig en zelfs een

tnager konijn is lekker. Daaronn slaap ik die nacht op de grond achter ons huis

Inet mijn konijn dicht tegen me aangedrukt.

Als de lucht heel in de verte een beetje licht begint te worden, word ik
wakker Inet een stijve rug en koude botten. Bobo ligt dicht tegen me aan
in het holletje van nnijn buik.

lk loop zachtjes naar onze hut. Binnen hoor ik mijn vader snurken en het
zachte ademhalen van de anderen. 'Lieve papa en mama,' fluister ik. 'Ik moet
verttekken om Bobo te beschermen. Angele en Ysa zeiden gisteren al dat ze
honger hadden en ik vertrouw de buren niet.' Ik kijk om me heen of niemand
me ziet, tnaar het dorp is nog stil. 'Ik zal op een veilige plek een konijnenfarm
beginnen en als ik dan rijk ben, kom ik terug om voor jullie te zorgen.'

Het snurken gaat gewoon door. Niemand wordt wakker.
De tranen lopen over mijn wangen als ik over de zandweg naar het zuiden

loop. Mijn pagne heb ik om mijn middel geknoopt en het konijntje zit
bibberend op mijn arm.

De lucht kleurt oranje en ik kan het pad waarop ik loop steeds beter zien. In
een veld met bloeiende struiken zoek ik blaadjes en kruiden voor Bobo. Hij is
lang zo bang niet meer als gisteren en knabbelt gulzig aan het groen. Ik veeg
de modder van zijn haartjes zodat zijn vacht weer lekker zacht wordt.

De weg gaat langs het dorp Kisubi, waar we vroeger naar school gingen.
Er spelen maar een paar kinderen op het schoolplein en de deuren van het
schoolgebouw zijn dicht. Zou de school gesloten zijn? Zouden de andere
kinderen net als wij gevlucht zijn of het schoolgeld niet meer kunnen betalen?
Door af en toe met pijn in mijn hart een van mijn konijnen op de markt te
verkopen, verdiende ik genoeg geld om Solange, Ysa en mijzelf te leren lezen
en schrijven.

Ook in Kisubi ruik ik de geur van verbrande spullen. Sommige huizen zien
er verlaten uit. Misschien zijn de mensen hier nog niet allemaal teruggekeerd
naar hun eigen erf. Ik loop snel en met gebogen hoofd door het dorp omdat
ik vermoed dat het voor mij en Bobo niet veilig is tussen de mensen. Ik ben
bang dat er mannen uit de hutten zullen springen met geweren over hun
schouder, die me dwingen op de grond te gaan liggen en Bobo van me af
zullen pakken.
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Het oosten van Congo is

een prachtig en kleurrijk

gebied. Helaas zijn er

al jaren verschillende

gewapende groepen

actief. Ook kinderen

worden als soldaat

ingezet. Ze moeten niet

alleen vechten, maar ook

koken, hutten bouwen en

spullen dragen.



enige overlevende van "lijn 70rgvuldig gekoesterde

IV dat nlijn konijn blijft leven. Gelukkig staan
de weg.

genu\kkeliik iets te eten te vinden. Op

"'tyrdt n)anioc Ik bid eerst tot God om

v,ìn vreenule tnensen ga stelen. Dan trek ik een

dus ik rauw opeet. God zal wel begrijpen dat ik

het open veld staat een overkapping waar vroeger

vttyndcn. Een laag muurtje biedt beschutting tegen de

i'lck om dc nacht door te brengen. Lijkt het je wat,

, ( lk konijntje in het oor.

dek IC op de grond vrij om op te liggen en sla mijn pagne dicht

de nachtkou. Bobo en ik kijken naar de sterrenhemel.

..u.rm doodmoe is van de hele dag lopen, lukt het me niet om

gesoel dat ik niet alleen ben. Er klinken geluiden bij het

ellùd)e serderop. Het kunnen ratten of geesten zijn. Stappen,

...z r.ncht kan ik een schim onderscheiden, die langzaam

eet in de nacht nooit of het een geest of een mens is. Ik

onder mijn T-shirt tegen me aan gedrukt. Wat kan ik

dichterbij en blijft aan de rand van de overkapping

k Iken. Het is een jongen, kleiner dan ik.

ik vc»rzichtig.

hij in mijn taal.

de nacht: zeg ik.

dc pngen.

De jongen hurkt bij mijn voeten.

Waar Ik heen ga?

dagen. jnoeten ergens in de buurt zitten. Als Wi)

r n Sil 

snel oppikken: zegt hij samenzweerderig.

ujt zijn ile» te drinken. lij heeft een tanig

donkere ogen en een brede rnond. 'Je schijnt er

bnel een eigen geweer te rnogen dragen.
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Ik zie zijn tanden wit oplichten als hij lacht.

'Ik kan het hardste rennen van ons dorp, dus ze zullen wel tevreden over

me zijn. En jij?'

lk snap niet zo goed waar hij het over heeft, maar het lijkt me beter om geen

vragen te stellen en net te doen alsof ik alles van de wereld begrijp. 'Ik ben

Aililé,' zeg ik verlegen.

'lk heet Celestin.'

We slaan met onze handen tegen elkaar als groet. Het stukje rauwe manioc

dat ik nog heb, deel ik in tweeën zodat mijn nieuwe vriend ook iets te eten

heeft. Hij haalt een stuk droog brood uit zijn zak, waarvan hij me een deel

geeft.

'Mijn dorp is half platgebrand en leeggeroofd,' vertel ik Celestin.

'Leeft je familie nog?' vraagt hij.

'Ja hoor. Ik heb drie broertjes en drie zussen.'

'O.'

Ik merk dat Celestin in zichzelf keert en een beetje verdrietig wordt. 'En de

jouwe?' vraag ik.

Hij haalt zijn schouders op. 'Mijn broer gaat wraak nemen. Ik ook,' zegt hij.

Zouden zijn ouders vermoord zijn? Ik durf het niet te vragen.

Het is weer stil. We gapen allebei.

'Ik slaap verderop in een verlaten huisje,' zegt Celestin. 'Wil je daar ook niet

komen liggen? Het is meer beschut dan hier.'

Ik ben wel blij met de uitnodiging want dan hoef ik niet alleen te zijn. Met

mijn opgerolde pagne en Bobo tegen mijn buik gedrukt, loop ik achter hem

aan het verlaten huis in, dat half ingestort is. Ik kan niet zo goed zien hoe het

eruitziet, maar ik stoot mijn voet tegen een stuk hout dat misschien een tafel

is geweest. We rollen ons allebei in onze doek en gaan een stukje van elkaar af

liggen in de verlaten kamer. Er prikt een benauwde brandlucht in mijn neus

en ik voel schaduwen die ik niet vertrouw. Ook hier kan ik niet slapen.

Met wijdopen ogen wacht ik tot ik de ademhaling van Celestin zwaarder

hoor worden. Dan sluip ik naar buiten om in het maanlicht blaadjes voor

Bobo te plukken en hem even vrij rond te laten lopen. Bobo is me dankbaar.

Hij snuffelt aan mijn hand en huppelt vrolijk over het zand. Ik adem de koele

nachtlucht in en kijk naar de sterren. Daardoor wordt mijn hoofd helder en

vallen de puzzelstukjes in elkaar.

Ik begrijp opeens waar Celestin het over had. Hij wil zich aansluiten bij een

van de rebellenlegers die hier in de heuvels hun kampen hebben. Ik giechel

in mezelf omdat Celestin me helemaal geen goede soldaat lijkt. Hij is zo klein

en dun en heeft geen spierballen. Hij denkt dat ik ook naar de rebellen ga,
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maar dat ben ik helemaal niet van plan. De rebellen zouden Bobo meteen

doodschieten.

lk wil naar het zuiden. Onze dominee heeft een keer verteld over vrienden
die een grote farm in het zuiden hebben. Dat lijkt me wel wat. Als ik nou
ergens kan werken en zo wat geld verdien om nog een konijn te kopen... Dan
kan ik ewoor zorgen dat ze kleintjes krijgen. Ik weet hoe dat gaat.

Binnen de kortste keren heb ik er weer acht. Ik zal mooie hokken voor ze
maken en over een halfjaar heb ik er dan misschien wel twintig. Sommige
kon!inen zal ik moeten verkopen. Ik denk dat de vrienden van de dominee
me vast zullen helpen om een konijnenfarm op te zetten.

Oei, ik zit te dromen en let niet op wat er achter me gebeurt. Nu pas hoor
ik de voetstappen. Als ik omkijk, zie ik het silhouet van Celestin in het
maanlicht. Ik had Bobo voor hem verborgen willen houden, maar de witte
vacht van het konijn licht op in de donkere nacht.

Celestin ziet het beestje meteen. 'Wat is dat?' vraagt hij.
Alsjeblieft, doe hem niks?' smeek ik.
'Volgens mij is het een konijn.' Celestin komt dichterbij om Bobo te bekijken.
lk sla mijn hand om Bobo heen om hem te beschermen.
'Joh, doe niet zo angstig. Ik zal je konijn echt niets doen. Jij bent mijn

NTiend,' zegt Celestin.

Zijn we vrienden? Ik kijk Celestin aan in zijn donkere ogen. Er vliegt een
tussen ons in, dat landt op de witte vacht van Bobo en dan weer

Nerder danst. 'Oké, ik vertrouw je,' zucht ik.
Bobo is blij dat hij rond mag huppelen en mag knagen aan het afvalhout dat

en daar ligt. Celestin hurkt naast me en samen kijken we hoe Bobo met
ti M achterpoten op de grond stampt en af en toe een rare sprong in de lucht
naakt. Ik vertel Celestin van mijn plan om een konijnenfarm te beginnen.
Geboeid volgt mijn nieuwe vriend mijn verhaal. 'Misschien moeten

morgen naar de grote weg gaan,' zegt hij. 'Daar zijn winkels en wordt
andeld. Er is vast wel iemand die konijnen te koop heeft. Als we wat geldn ruen verdienen, kun je er misschien een kopen. Dan heb je er tenminste

De volgende ochtend lopen Celestin en ik naast elkaar over de zandweg•Het wordt steeds drukker met motoren en auto's die ons tegemoetkomen
•we worden ingehaald door mensen die naar de markt gaan met grotemanden op hun hoofd of handkarren die ze voortduwen. De dag is warm


