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Groeten uit...

Het zijn globetrotters, ‘Barnevelders’ die hun geboortegrond hebben verlaten om honderden
kilometers verderop een nieuw bestaan op te bouwen. In de rubriek ‘Groeten uit...’ spreekt
de Barneveldse Krant emigranten over hun nieuwe leven in het buitenland.
Vandaag deel 57: Jennie Saku - Van Trierum

Geduld en een gulle lach
in tropisch Oeganda
„Ik mis het koude weer. In Nederland klaagde ik daar
Lunteren

weleens over. Maar na acht maanden van temperaturen
tussen de 20 en 35 graden lijkt een beetje koele lucht mij
heerlijk.” Jennie Saku - Van Trierum (27) zit voor een

Bukaya

bananenboom in het Oegandese dorp Bukaya,
naast haar huis. Na haar bruiloft vorig jaar verhuisde
de Lunterse definitief naar deze plek.
Een gesprek over geschonken kippen, het Afrikavirus
en het ondersteunen van weeskinderen.

Door Martin Boon

Een vrolijk kukelende haan onderbreekt af en toe het gesprek.
Wellicht heeft de aanwezigheid
van driehonderd kippen daar iets
mee te maken. „Negen jaar heb ik
gewerkt in woonzorgcentrum
Nieuw Avondrust in Voorthuizen.
Toen ik vorig jaar vertrok hebben
de bewoners geld aan mij gedo-

Deze leerlingen krijgen taalles van Jennie.

neerd om kippen te kunnen kopen.
Ze wilden me graag iets meegeven. Ik ben ze dagelijks dankbaar.”
Dankzij de kippen kunnen Jennie
en haar man Job veel vrijwilligerswerk doen. Hij als directeur
van een school, zij als docent en
verpleegster. „Voor ons werk krijgen we niet betaald. En dat hoeft

nu niet. De eieren verkopen we. En
mijn man heeft van zijn familie
een stuk grond gekregen. Met de
verbouwde groente en fruit verwerven we ook inkomen”, aldus
Jennie.
Ze werkt in Busaana, gelegen aan
het Victoriameer, in het zuiden van
Oeganda. Hoeveel mensen daar
wonen is onbekend. „Ik schat rond
de tweeduizend, maar dat wordt
hier niet officieel bijgehouden.”
Zeker vijf keer per week pakt ze
de brommer naar haar werk. Vijfentwintig minuten rijden vanaf
haar woning, over rode zandweggetjes vol hobbels. De keuze om
niet in Busaana zelf, maar in Bukaya te gaan wonen was een bewuste. „Daar is geen stromend
water en elektriciteit, hier wel.
Bovendien zou het werk nooit ‘af’
zijn. ‘s Nachts zou men mij kunnen
wekken voor medische zorg bijvoorbeeld. Nu kan ik mijn taken
overdag met volle energie aan.”
Jennie bracht haar jeugd door in
Lunteren waar haar ouders een
metaalbewerkingsbedrijf runnen.
Na de Beatrixschool bezocht ze
het Groen van Prinsterercollege in
Barneveld. Het grootste deel van
haar werkzame leven bracht ze
door bij de thuiszorg Barneveld-Nijkerk en Nieuw Avondrust.
„Met mijn collega’s van het woonzorgcentrum heb ik nog steeds
veel contact. Zij missen mij en ik
mis hen. Zodra ik weer in Nederland ben, ga ik ze opzoeken.”
In 2008 kwam Oeganda in haar leven. Samen met een vriendin vertrok ze in dat jaar voor het eerst
naar het Afrikaanse land. Op slag

was ze verliefd op de mensen en de
cultuur. „Ik denk dat ik last heb
van het Afrikavirus”, zegt ze met
een twinkeling in de ogen. „Als ik
weer een paar maanden in Nederland was, dacht ik: ik moet terug.
Ik kan het niet uitleggen. Als ik
dan hier weer uit het vliegveld
stapte, was ik blij: ja, ik ben er
weer!”
In totaal zou ze zes keer heen-enweer gaan tot haar emigratie in
2013. „Mijn werkzaamheden in
Nederland stonden me toe om er
telkens twee tot vijf maanden tussenuit te gaan”, licht ze toe. In deze
periodes was ze actief als docent
in weeshuizen, verzorgde ze ouderen en was ze betrokken op straatkinderen.
Tijdens haar tweede reis, in 2010,
bleef het niet bij verliefdheid op
het land alleen. Ze leerde haar
man Job kennen. Hij groeide op in
Busaana. Wat maakt hem zo anders dan de Nederlandse mannen?
„Ik denk de manier waarop hij in
het leven staat. Hij heeft veel meegemaakt, onder zware omstandigheden is hij opgegroeid. Daardoor
weet hij in elke situatie wel een
oplossing.”
„Natuurlijk heb ik weleens getwijfeld of ik moest verhuizen.
Maar de cultuur en de mensen
spreken me aan. En Job was gewoon te leuk”, zegt ze breeduit
glimlachend. In juni 2013 volgde
de huwelijkssluiting in Oeganda.
„Mijn ouders en broers waren erbij. We hebben het niet helemaal
op de traditioneel Oegandese wijze gedaan. Hier geldt bijvoorbeeld: hoe meer en hoe langer de
speeches op een bruiloft, hoe be-
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Jennie Saku-Van Trierum met haar Oegandese echtgenoot Job.
langrijker je bent. Dat wilden we
niet. Het is bij één toespraak gebleven.”
Ze noemt nog een opvallend verschil tussen een Nederlandse en
Oegandese bruiloft. „Onderscheid
tussen dag- en avondgasten kent
men hier niet. Iedereen is welkom
tot 19.00 uur ‘s avonds. Dan keren
de gasten weer huiswaarts en
trekt het bruidspaar zich terug.”
Vier dagen geeft ze les op de school
die haar man in 2011 opzette in
Busaana. Vanwege de afwezigheid
van oorlog en geweld zijn mensen
uit verschillende windstreken
naar deze plaats getrokken. Uit
het noorden kwamen vluchtelingen, zij werden onderdrukt door
het ‘Verzetsleger van de Heer’ onder leiding van Joseph Kony. In
het vissersdorp proberen ze een
nieuwe toekomst op te bouwen.
Het verleden is nog volop aanwezig in trauma’s en gebroken gezinnen. Veel kinderen zijn wees.
De basisschool waar Jennie taallessen geeft, Little Angels School,
richt zich op deze doelgroep en op
kinderen wier ouders geen onderwijs kunnen betalen. Stichting
Luga Care ondersteunt het werk.
„Je moet je voorstellen dat het
hier heel normaal is om dertien of
vijftien kinderen te krijgen. Men
zegt hier: het begint met zeven
kinderen. Twee, drie of vier: dat
vinden ze maar weinig. Als je
broer overlijdt, neem je zijn kinderen ook in huis. Dan heb je er ineens heel veel bij. Wij proberen
hen op te vangen en een perspectief te bieden.”
De voertaal op de school is Engels.
In het gebied worden meer dan

vijftig lokale talen gesproken,
hoewel de officiële voertaal Luganda is. De tien klassen komen
bijeen in een modderhuisje, een
houten gebouw, een kerk en in de
open lucht. Jennie en Job hopen,
via de stichting, eigen lokalen te
realiseren. Maar momenteel is dat
nog toekomstmuziek.
294 kinderen telt de school. De
oudste is zeventien jaar, de jongste
nauwelijks drie. „Officieel moeten
kinderen hier tot hun dertiende
naar school. Maar de oudere jongeren bij ons hebben onderwijs gemist toen ze jonger waren. Dat halen ze nu graag in. Ze kijken
verder dan hun neus lang is.”
Een dag in de week is Jennie actief
in de zorg voor zwakkere mensen.
„Ik bezoek regelmatig een paar
oudere mensen uit het dorp. Bij
hen test ik de bloedsuiker, de urine en de bloeddruk. Simpele handelingen die ik zo kan doen. Ze
waarderen dat enorm.”
Hetzelfde doet ze voor jonge kinderen. „Als het medische gezien
lastiger wordt, ga ik met ze naar
Jinja, de dichtstbijzijnde grote
stad. Eerder gingen we nog weleens naar een ziekenhuis een paar
dorpen verderop. Maar die stuurden de mensen altijd weer naar
huis. Wacht maar af tot het beter
wordt, zeiden ze. Daar hadden we
niet veel aan.”
Ineens valt de verbinding met Jennie weg. Na een aantal pogingen is
het contact hersteld, hoewel de
camera niet meer werkt. „Dit is
heel gebruikelijk hier. Internet of
stroom zijn af en toe lange tijd afwezig. Soms hebben we een hele
avond geen elektriciteit. Ik was al

blij dat het zolang goed ging. Als
ik met mensen in Nederland afspreek om te bellen is dat altijd
onder voorbehoud van de voorzieningen hier. Nu ben ik een stukje
verderop gaan zitten. Hopelijk
gaat het beter.”
Ze heeft leren leven met tegenslag,
is geduldiger geworden. „De aanhouder wint”, houdt ze zichzelf regelmatig voor. „Het gebeurt wel
dat ik om 08.00 uur bij de kliniek
in Jinja ben met iemand die medische zorg nodig heeft. Soms worden we dan pas om 13.30 uur geholpen. Als je pech hebt, moet er
dan nog bloed worden geprikt.
Dan is het zo 16.00 uur voordat we
naar huis kunnen.”
Ze vervolgt: „Als we naar het ziekenhuis gaan, doen we dat met
een brommer. Daarop zitten we
met z’n drieën: de chauffeur, de
patiënt en ik. In vijftig minuten
zijn we er. Iemand die ziek is, gaat
liever niet met de bus. De reis
duurt dan zomaar tweeënhalf uur.
De bus wacht soms lange tijd, omdat de chauffeur alleen wil vertrekken als er genoeg mensen zijn.
Anders verdient hij niet genoeg.
Bovendien stopt hij om de haverklap om mensen in en uit te laten.”
Leven in Oeganda geeft haar meer
dan het haar kost. Jennie: „Ik kan
hier zoveel betekenen voor anderen. In Nederland kunnen anderen
gemakkelijk de zorgtaken van je
overnemen. Als jij er niet bent,
doet een ander het wel. Dat is hier
anders. Als ik er niet ben, worden
sommigen aan hun lot overgelaten.”
Beloning voor haar inspanningen
is er volop. „Ik krijg zo vaak een

gulle lach terug”, vertelt ze enthousiast. „Dat maakt het makkelijk om lastigere dingen te relativeren.” Voorbeelden heeft ze
genoeg. „Als ik bij een oudere
vrouw kom om haar bloeddruk op
te meten, laat ze altijd direct weten dat ik meer dan welkom ben.
Dan zegt ze: ik ben zo gelukkig
dat je er bent. Terwijl ik er elke
week langskom. Zo bijzonder vind
ik het zelf niet.”
Laatst ging Jennie met een andere
vrouw naar een arts. „Hij zei op
een bepaald moment tegen me: ik
wist niet dat je haar kleindochter
bent. Dat had die vrouw in haar
taal tegen hem gezegd. De dokter
vertaalde dat voor mij. Die vrouw
wilde blijkbaar graag met me
pronken”, vertelt ze lachend.
Soms mist ze Nederland. Sinds
haar bruiloft is ze hier niet meer
geweest. „Vrienden en familie zou
ik soms meer willen zien. En af en
toe verlang is naar Nederlands
eten. Hele rare dingen eigenlijk,
zoals bepaalde sausjes en kruidenmixen voor een bord pasta.”
Met een eventuele terugkeer naar
haar moederland houdt ze zich
echter niet bezig. „Dit is nu mijn
plek. Maar ik kan niet zeggen dat
ik hier altijd blijf. Dat moet de
toekomst uitwijzen.”
Gaat Jennie Nederland nog volgen
op de wereldkampioenschappen
voetbal in Brazilië? „Ik zou dat
wel willen. Maar ik weet niet of
het hier wordt uitgezonden. En als
dat zo is, is het ook de vraag of het
gaat lukken. Het hangt ervan af of
er stroom is en of de televisies voldoende signaal hebben. We zullen
zien.”

