
Malawi, vrijdag 6-7-2007 
 
De intense stilte van de nacht wordt alleen onderbroken door het lachen van hyena’s. 
Om 5.45 uur breken we op en na een snel ontbijt vertrekken we richting Mua. 
De Livingstone Expeditie gaat zijn vijfde week in. Aan de hand van David 
Livingstone’s dagboeken, brieven en kaart volg ik zijn 1863 expeditie naar het 
binnenland van Malawi. Ik ben op zoek naar de veranderingen die hebben plaats 
gevonden sinds 1863 en naar individuele, positieve kwaliteiten van Malawianen die 
mijn pad kruisen. De expeditie wordt opgedragen aan de kinderen van Malawi. 
St. Vrienden van St. John’s ondersteunt ism Cordaid–Memisa een project voor wees-
en kwetsbare kinderen in Sonda, Mzuzu. Dmv de Livingstone Expeditie hopen we 
tevens genoeg geld op te halen om dit zich zeer goed ontwikkelende project ook in de 
toekomst te kunnen blijven ondersteunen. Zie www.livingstone-expedition.com en 
www.vriendenvanstjohns.nl. 
Deze week bestaat ons team uit Christopher Botha loodgieter en nu mijn vertaler, 
Tobias Hojani onze chauffeur, Vincent Luhanga arts in St John’s hospital en ikzelf. 
Genoeg uitleg gegeven, over naar weer een bijzondere dag ergens in het midden van 
Malawi. 
We lopen door de mooie Gowa vallei langs de voet van de Kirk Range. 
Verwonderd, vaak verbijsterd worden we met grote ogen aangekeken als we een 
dorpje (een aantal met grasbedekte huisjes) binnen lopen. Een langgerekt 
eeh is de eerste groet en met hun hoofden lichtjes gebogen, zachtjes in hun handen 
klappend groeten de mensen zikomo, zikomo. 
Na uitleg over onze tocht wensen deze vriendelijke mensen ons ietwat ongelovig met 
een yndani bwino een goede reis. 
Als de avond valt zetten we onze tenten op in chief Chingoni’s village onder een 
mooie baobabboom. De chiefs zijn bijna altijd oudere mannen met nobele gezichten 
die geen Engels spreken.  Ik geniet van het zoeken naar brandhout, het maken van een 
vuur, het koken van het avondeten, de gesprekken en de grote emmer water die 
Christofer voor me heeft warm gemaakt. Achter de tent was ik me en kruip om negen 
uur met een dankbaar gevoel in mijn slaapzak. 
 
Zondag  
 
Begeleidt door geklap en gezwaai verlaten we Chingoni 
We dalen af naar Lake Malawi. 
De volle zon pakt ons al direct. Het landschap is open, stoffig en droog. 
Grote baobabbomen lijken ons als strenge wachters te volgen.  Hier en daar zorgt een 
mangoboom voor enige schaduw. 
We passeren een klein, van modderstenen gebouwd kerkje. De klanken van de 
vrolijke kerkzang maken me blij. 
Even verder liggen er takken op het pad als teken van een begrafenis en horen we 
weeklagen en huilen. Wederom heeft Hiv-Aids haar tol geeist. 
Stil lopen we door.  
Onze lunch bestaat uit dike boterhammen met pindakaas en we drinken grote slokken  
aanlenglimonade. 
Het is te warm om te praten. De wind is gaan liggen, de vogels rusten en het 
landschap lijkt in slaap door de lome hitte. 
Ik geniet hiervan. Alleen met jezelf over een smal pad. Oude gedachten die ik reeds 
lang was vergeten komen in me op. 



De aarde is zwart geblakerd door de eerste bushfires. 
Dikke stengels half verbrand olifantengras liggen over het pad. 
Hun scherpe punten maken grote schrammen op mijn benen. DL had hier al voor 
gewaarschuwd in zijn dagboeken. Even niet aan gedacht toen ik vanmorgen voor het 
eerst een korte broek aantrok. 
‘s Avonds ontstaan er zwellingen op mijn benen. Een veearts in Blantyre heeft me een 
ontstekingsremmende hondenspray gegeven. 
Het helpt al na een uur. Een hondenmiddel blijkt een paardenmiddel te zijn. 
We kamperen aan de oever van Lake Malawi. We baden in het meer en roosteren 
chambo’s. Ver weg op het meer schijnen de lampen van de nachtvissers.  
 
Maandag 
 
00.15 uur. Een plotselinge ZO storm, komend van de Stille Oceaan gooit mijn tent 
plat. De nacht is zwart. Ik grijp alles bij elkaar en geholpen door de anderen zetten we 
alles weer op in de luwte van een paar dikke bomen. De lichten van de vissers zie ik 
niet meer. Zij moeten nog 10 km roeien in hun gammele boten om in veiligheid te 
komen. 
Ons cadeau is een prachtige halve maan die groots uit het meer omhoog rijst. 
Vroeg in de morgens gaan we op weg naar de Kondoni heuvels. 
Lazar Phiri 14  jaar loopt een stuk met ons mee. Hij is wees, geen vader, geen moeder. 
Hij zorgt voor zijn twee zusjes en een broertje. Hij wil graag naar de middelbare 
school. Het weeszijn betekent dat niemand zijn schoolgeld gaat betalen. Hij is ernstig 
en vertelt dat het niet gemakkelijk is. Even later neemt hij een ander pad. Hij houdt 
zijn afgetrapte slippers in zijn hand, om ze te sparen. 
Het navolgen van DL’s route is niet gemakkelijk. Dorpen hebben een andere naam 
gekregen of zijn verplaatst. Kaarten kloppen niet altijd. Vandaag hebben we 2x zeker 
raak. In Chembe en Malapata vertellen oude mannen ons dat DL in hun dorp 
overnacht heeft. Prachtig! 
We stoppen bij een: “We care for orphans” bord. 
Een groepje mensen heeft  een projectje opgezet om de weeskinderen van het dorp 
elke dag een goede maaltijd te geven. Daarvoor wordt maismeel en groenten 
ingezameld. De plattelandsbevolking van Malawi is arm. Toch gedijt het project. Als 
ik doorvraag merk ik de trots dat ze dit voor elkaar hebben gebokst. Nu hopen ze op 
steun van de overheid.  De meeste dagen zien we geen enkele auto. De weg is slecht, 
een brug is kapot. De ambtenaren uit de stad zullen niet gauw in Malapata op bezoek 
gaan. 
 
Dinsdag 
 
In de stilte van de nachten denk ik aan mijn geliefden thuis. De tent is mijn kamertje 
waar ik me heel veilig voel. Nooit eenzaam. In gedachte zijn mijn dierbaren heel 
dichtbij. Afstand is geen verwijdering, eerder een intensivering van gevoelens. 
Vaker denk ik, hoe mooi zou het zijn als anderen dit ook konden meemaken. 
In Kandoni, ver weg van alles, worden de lessen buiten gegeven. Onder een grote 
Nsanguboom krijgen de kinderen in hun blauwe schooluniformen les. De leerkrachten 
hebben van witgeschilderde stenen vier, 10-12 meter grote landkaarten van Malawi en 
Afrika neergelegd in het zand. De verschillende kaarten geven de rivieren, steden, 
bergruggen en de hoogste bergtoppen van Afrika op schaal aan. Hoe mooi kun je met 
eenvoudige middelen onderwijs geven. 



Aan de ene klas geef ik les over David Livingstone, aan een andere over Nederland. 
In dit gebied komt zelden of nooit een witte. We lopen over smalle paadjes tussen 
katoenplanten, langs maisakkers en door cassavaveldjes. We waden door de Lifidzi 
rivier, waarin de dokter onderuit-en kopje ondergaat.  
Kinderen hollen huilend weg en roepen hard mzungu, mzungu. Zij geloven dat witte 
mensen kleine kinderen vangen en meenemen. Het omgekeerde Zwarte Piet verhaal. 
Per dag lopen we 20-24 km. Vandaag heuvel op en af. Ik drink 3,5 liter water en heb 
een stok bij me tegen de scharminkelige honden in de villages. Hondsdolheid eist nog 
steeds slachtoffers in Malawi. 
Christoffer zit er helemaal doorheen als we eindelijk de met Tobias afgesproken plek 
bereiken. 
 
 
Woensdag 
 
Vanuit de heuvels lopen we naar het meer. In dit gebied werd David Livingstone het 
meest geconfronteerd met de gruwelen van de slavenhandel. De dorpen waren 
verlaten of in brand gestoken. Langs de paden lagen talloze lijken. Deze gruwelen zijn 
voorbij. Op vele plaatsen is door houtkaphet landschap veranderd. Om de 20-25 km is 
er een lagere school. We zien kleinschalige irrigatieprojectjes waardoor mensen 
tweemaal per jaar kunnen oogsten. Langs het pad vlechten mannen grote manden. 
Vrouwen verkopen kleine hoopjes tomaten en sinaasappels. Stoffige kinderen lopen 
een stuk met ons mee. We zijn de gebeurtenis van de maand, misschien wel van het 
jaar. Ik loop lange stukken alleen. We raken de weg volledig kwijt. Om 17.15 uur 
vinden we Tobias en moeten we nog op zoek naar een slaapplaats. Na zeven 
loopdagen mogen we wel een nachtje luxe. Om zeven uur hebben we eindelijk in het 
pikkedonker een simpel hotelletje gevonden aan de oever van het Lake. Tot 12 uur 
praat ik met Dr. Luhanga, een toegewijd zeer weldenkende man. Onze Stichting heeft 
besloten zijn specialisatie tot kinderarts in Zuid-Afrika te financieren. Ook daarvoor 
loop ik. 
 
Donderdag 
 
Om 05.15 uur wordt ik wakker door het gezang van vissers die terugkeren van hun 
nachtelijke vangst. Het meer is onrustig. In het oosten hangen donkerrode wolken 
boven het meer. Met blote voeten in het nog kille zand kijk ik naar de zon die snel uit 
het meer klimt. Plotseling is het dag. Vandaag moet mijn dagboek naar Dick 
Wittenberg (NRC), schrijver van het prachtige boek: Binnen is het donker, buiten is 
het licht over Dicksioni, een dorp in Malawi. 
Ik moet ervoor naar Lilongwe, 130 km rijden. Nu type ik mijn laatste woorden over 
deze week en afsluitend komt er een diep gevoel van dankbaarheid over me dat ik dit 
mag en kan doen. Over drie weken komt mijn lief Cobi, om het laatste stuk samen te 
ervaren.  Nog zeven weken mag ik in dit paradijs met al zijn problemen lopen. Mijn 
hart zingt en mijn hart huilt, maar waar ik kom zie ik hoop in de ogen van de mensen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


