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Het is 30 november 2019, vroeg in de och-
tend: aankomst in Johannesburg.  
Met de auto naar Delmas.In tegenstelling 
tot de sterk beveiligde huizen wonen de 
meeste kinderen in de “plakhutte”.  
Een samenraapsel van metalen golfplaten 
hutjes, waar alle nutsvoorzieningen ontbre-
ken. Slechts enkele gelukkigen zijn erin ge-
slaagd om er zich een stenen huis te bou-
wen.  
Een iets te warme 33° graden bij aankomst 
op onze eerste dag. Fijn om zo een eerste 
kennismaking te hebben met de kinderen 
op onze eerste locatie. Een dag vroeger 
dan gepland, maar door de aanwezigheid 
van zoveel nieuwsgierige kinderen kunnen 
we meteen aan het werk. Opvallend hoe 
open en enthousiast ze zijn.   
De vertaler lijkt nog jong, maar enkele da-
gen later worden ze noodgedwongen nog 
jonger. Bijzonder hoe een 8 jarige 
bijdehandse dame vlot van het Engels naar 
het Zoeloe weet te vertalen. 

We starten zoals we dat gewoon zijn: sleu-
tels zijn niet te vinden, onduidelijkheid of we 
het gebouw wel een hele week mogen ge-
bruiken, onbruikbaar sanitair in de buurt, …
maar we gaan ervoor en geloven in een 
goede afloop.  
Na de 2e dag gebeurt waar gebed voor ge-
vraagd was: regen, veel regen, van  
’s morgens tot de volgende ochtend,  
9 dagen lang. De vraag stelt zich waar onze 
activiteiten zullen doorgaan in dit weer. Zul-
len de kinderen nog wel terugkomen als ze 
door de regen moeten lopen?  
De volhouders blijven komen, zij het in klei-
nere getallen. 
We zien ze genieten van het kliederen met 
verf, het rennen om aan de 'dikke Bertha' te 

ontsnappen, het abstract tekenen, het zoe-
ken naar dieren in hun werk, 
de fantasie de vrije loop laten bij het schil-
deren van de straten in het dorp van hun 
dromen, een pop maken van papier-maché. 
Met aandacht wordt er geluisterd en  
gekeken naar de ietwat bizarre wijzen in 
hun zoektocht naar het ultieme geluk.  



Op onze tweede locatie, Botleng, starten 
we in een veel te kleine ruimte, waar we 
worden uitgedaagd om aan de slag te gaan 
met een 30-tal kinderen van verschillende 
leeftijden. Maar de kennismaking is weder-
om hartverwarmend. De kinderen zijn in-
nemend en dagen ons uit door al zingend 
tegen ons te battle-en, onder leiding van 
Myriam. De tweede dag krijgen we dan 
toch (waar was die sleutel ook alweer) 

toegang tot het kerkgebouw van paster 
Happy, waardoor er meer ademruimte was 
om te werken. Sommige kinderen wisten 
zich als ware acteurs in het verhaal van de 
drie wijzen in te passen.  
Een zeer gedisciplineerd leger stond tot 
onze verbazing paraat toen Herodes de drie 
wijzen toesprak.  
Als kers op de taart paraderen de kinderen 
met hun zelfgemaakt hoeden en jasjes, 
vlaggen en banieren, onder begeleiding van 
'a piri piri toemba' door hun township. Ze 
worden toegejuicht door omstaanders, 
soms met een verbaasde blik gevolgd. 
Hoeveel kleur heeft een kind nodig om 
zijn week goed te maken? 
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