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Limburgse tandarts zet zich in voor weeskinderen in Malawi 
 

In het spoor van Livingstone 
 
door INA EGGINK 
 

 

 

       EYS – Onderwijs bieden aan de 
Afrikaanse bevolking om ze een beter
bestaan te geven. Dat was een van de
drijfveren van de Schotse arts en bioloog dr.
David Livingstone tijdens zijn tochten door
Afrika zo’n 140 jaar geleden. En de
drijfveer van de Nederlandse tandarts Ben
de Ponti is al net zo nobel. Hij treedt drie
maanden letterlijk in de voetsporen van
Livingstone en trekt door Malawi als
eerbetoon aan de Malawiaanse kinderen, die
vaak zo kwetsbaar zijn omdat hun ouders
zijn overleden en er geen geld is voor een
opleiding. 
        De momenteel in het Limburgse Eys
woonachtige tandarts werd samen met zijn
vrouw Cobi tussen 1976 en 1979 door Memisa
uitgezonden naar Malawi om er met enkele
collega’s tandheelkundige zorg te bieden en
een structuur op te bouwen, zodat de
Malawianen zelf in deze zorg kunnen voorzien.
Hij verloor zijn hart aan de warme bevolking
van dit straatarme land en bleef er sindsdien
ieder jaar komen.  
       Al jaren speelde Ben de Ponti met de
gedachte de tocht die David Livingstone ooit
ondernam door Malawi, te volgen. Toen auteur
Paul Theroux een negatieve atmosfeer over
Malawi meende te moeten neerzetten in zijn
boek over zijn reis van Cairo naar Kaapstad,
wist De Ponti het zeker. Niet alleen zal hij drie
maanden lang de exacte route van Livingstone
volgen, maar ook zal hij in de dorpen de
leefwijze van de Malawianen bestuderen en die
vergelijken met de aantekeningen van de
ontdekkingsreiziger.  
       „Zo wil ik aan de weet komen of er
daadwerkelijk veel is veranderd in Malawi.
Welke invloeden heeft de westerse wereld
gehad op de landbouwmethodes, de variatie in
gewassen en de leefomstandigheden”, vraagt 
de Limburgse tandarts zich af. „In de 
dagboeken van Livingstone wordt bijvoorbeeld
een gebied beschreven waar irrigatie werd
toegepast, zodat de bevolking meerdere keren
per jaar kon oogsten. Ik ben natuurlijk
benieuwd of dit nog steeds wordt toegepast.”  
       Ook wil De Ponti onderzoeken hoe het is 
gesteld met de opvang van weeskinderen in de
verschillende gebieden. Malawi telt inmiddels
een miljoen weeskinderen. Is een land in staat
om zo veel weeskinderen een toekomst te

 
      Deze week trof Ben de Ponti de laatste 
voorbereidingen en gisteren zette hij voet op 
Malawiaanse bodem voor een tocht die het 
grootste deel te voet en voor een deel over de 
rivier per boot zal gaan. Bepaald geen tocht 
zonder gevaren. Ziekten, nijdige nijlpaarden 
die hun territorium niet willen delen met een 
opgewekte witte tandarts, het oversteken van 
rivieren met daarin rondzwemmende 
krokodillen. Het kan allemaal voorkomen, 
maar De Ponti ziet het met vertrouwen 
tegemoet. Hij heeft zich immers goed 
voorbereid met af en toe een fikse wandeling 
om de spieren te trainen, maar vooral met lezen 
en het zoeken naar de juiste route. 
              Trots is hij op de prachtige kopie 
van de kaart die David Livingstone zelf heeft 
getekend en die verstopt lag in de Nationale 
bibliotheek in het Schotse Edinburgh. Aan 
de hand van deze kaart zal Ben de Ponti 
dezelfde route volgen om er straks een fraai 
boek over te kunnen schrijven. Niet zozeer 
om zijn eigen avonturen voor het voetlicht te 
brengen, als wel om aandacht te vragen voor 
de kwetsbare kinderen van Afrika. 
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• Ben de Ponti zal drie maanden in de 
voetsporen van David Livingstone treden. De 
laatste maand wordt hij vergezeld van zijn 
vrouw Cobi.

FOTO: MARCEL VAN HOORN
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om zo veel weeskinderen een toekomst te
geven? Zelf zijn Ben en Cobi de Ponti al jaren
geleden gestart met de steun aan weeskinderen
in de buurt van Mzuzu en Sonda, waar de
tandarts dertig jaar geleden werkte. De
projecten voor kwetsbare kinderen worden
door de lokale bevolking gedragen en
ondersteund vanuit Nederland door Stichting
Vrienden van St. John’s, Mzuzu en door 
Cordaid/Memisa.  
 
 

Volgende kolom
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